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1. Základní údaje o škole  

Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most 

Ruská 2059, 436 01 Litvínov 

tel.: kancelář ZŠ  476 111 170;  731 151 660 

       školní jídelna  733 642 153 

       školní družina  603 267 576 

   MŠ Soukenická 981  476 752 861; 739 633 621  

  MŠ Čapkova 2035   476 752 939; 739 633 622  

  MŠ Tylova 2085       476 753 450; 739 633 623 

  Centrum Lesánek 476 752 450 

  

e-mail:      zsruska@zsruska.cz 

webové stránky:  www.zsruska.cz 

IZO:    116701277 

RED-IZO:   600083713 

IČ:    47326531 

ID datové schránky: zrsw7hh  

 

Druh a typy školy: 

Příspěvková organizace 

Základní škola  - úplná, 2 přípravné třídy 

Mateřská škola - úplná, 3 odloučená pracoviště, 1 třída podle §16 ŠZ 

Školní jídelna   - úplná, 3 odloučená pracoviště v MŠ 

Školní družina - 2 pracoviště, z toho 1 odloučené 

Centrum Lesánek – centrum neformálního a zájmového celoživotního vzdělávání,  

1 odloučené pracoviště 

 

Zápis ve školském rejstříku 

Zřizovatel školy: 

Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov 

Adresa: náměstí Míru 11, 436 91 Litvínov 

Obec s rozšířenou působností 

Obec s pověřeným obecním úřadem 

IČO: 00266027; DIČ: CZ00266027 

Tel. číslo: 476 767 600/ 476 767 601; e-mail: info@mulitvinov.cz 

Oficiální www: http://www.mulitvinov.cz/ 

mailto:zsruska@zsruska.cz
http://www.zsruska.cz/
http://rejskol.msmt.cz/
mailto:info@mulitvinov.cz
http://www.mulitvinov.cz/


   
 

   
 

Ředitelka školy:  

Mgr. Pavla Tomášová 

Statutární zástupce ředitelky:  

Mgr. Gabriela Komůrková 
 

Školská rada:  

Zástupci školy: 

Mgr. Jiří Ondráček (předseda), Mgr. Pavla Kostelecká, Ing. Iveta Bílková  

Zákonní zástupci žáků: 

Renata Hoblíková, Marcela Kundertová, Kateřina Kurinovská  

Zástupci zřizovatele: 

Mgr. Lucie Kaftanová, Bc. Helena Nosákovcová, Mgr. Petra Troníčková   

Pověřenec na ochranu osobních údajů:  
Mgr. Pavla Schniererová Masičová 

Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov,  

náměstí Míru 11 

436 01 Litvínov 

Kontakt tel: 476 767 826 

Email: pavla.schniererova@mulitvinov.cz 

 

Součásti školy: 
1. stupeň základní školy vč. přípravných třídy 2. stupeň základní školy 

školní družina - 2 pracoviště, z toho 1 odloučené 

školní klub (mimo provoz) 

školní jídelna 

mateřská škola - 3 odloučená pracoviště včetně ŠJ, 1 třída samostatně zřízená podle 

§ 16 odst. 9 školského zákona 

Centrum Lesánek 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:pavla.schniererova@mulitvinov.cz


   
 

   
 

Počet žáků školy (mimo žáků vzdělávajících se podle § 38 školského zákona)  

 

 
 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

Přehled žáků podle bydliště 

Žáci naší školy pocházejí většinou z Litvínova, malá část dojíždí z okolních obcí. Škola 

poskytuje všeobecné vzdělávání s akcentem na výchovnou složku vyučování. Nejsme 

školou výběrovou ani specializovanou. Školu navštěvují také cizinci. I těmto žákům je 

věnována mimořádná péče.  

Školský obvod Základní školy a Mateřské školy Litvínov, Ruská 2059, okres Most tvoří 

ulice: 5. května, 9. května, Alešova, Anglická, Bartoškova, Boženy Němcové, Cesta 

do Kopist, Čapkova, Husova, Chudeřínská, Jiráskova, Karolíny Světlé, K Louce, 

Kostelní, Lázeňský vrch, Lidická, Masarykovo náměstí, Mezibořská, Mostecká, Nádražní, 

náměstí Míru, Opltova, Partyzánská, PKH, Prokopa Holého, Rooseveltova, Ruská, 

Smetanova, Sokolská, Soukenická, Studentská, Šafaříkova, Školní, Tržní, Tylova, Tyrše 

a Fügnera, U Bílého sloupu, Ukrajinská, U Zámeckého parku, Úzká, V Dolíku, 

Vinohradská, Vodní, Zahradní a obec Horní Ves.  

 

Vize školy 
 

Vize školy se od minulého období nezměnila:  

Chceme být školou, kde se děti a žáci cítí příjemně a bezpečně.  

Děláme pro to maximum. 

Cíle školy  

Cílem naší základní školy je dosáhnout toho, aby naši absolventi byli vybaveni 

takovými znalostmi, vědomostmi a kompetencemi, které zajistí jejich úspěšnost v dalším 

vzdělávání a přispějí ke zvýšení kvality jejich života, v příjemném pracovní a tvořivé 

atmosféře moderními metodami smysluplně vzdělávat, rozvíjet osobnost a schopnosti 

všech žáků na jejich maximální možnou úroveň.  

 Trvale hledat a hodnotit kvalitu výuky a vzdělávání. Budovat a udržovat bezpečné 

klima. 

 Přijímat zpětnou vazbu od žáků, jejich rodičů a od pedagogů.  Využívat formativní 

i kriteriální hodnocení nejen u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Být školou 

otevřenou veřejnosti, školou, kde je pamatováno na přátelství, společné trávení volného 

času, vychovanost i řád, školou udržitelného rozvoje.  

Mít jasná pravidla a mechanismy, s jejichž pomocí vedení školu řídí a které umožňují 

efektivní organizaci školy a její rozvoj a zajišťují, že škola je bezpečné, příjemné a vstřícné 

místo pro efektivní vzdělávání a osobnostní rozvoj žáků. 

Mít jasná, všem srozumitelná pravidla a mechanismy řešení problémů, aktivně uplatňovat 

prevenci všech forem rizikového chování. 



   
 

   
 

 
Škola     

Škola byla zřízena k 1. 9. 2005 změnou zřizovací listiny původní Základní školy 

Litvínov, Šafaříkova 991, okres Most. 

Škola zaujímá postavení samostatného právního subjektu příspěvkové 

organizace zřízeného městem Litvínov. Součástí školy jsou odloučená pracoviště 

Mateřská škola Tylova 2085, Mateřská škola Soukenická 981, Mateřská škola Čapkova 

2035, Školní družina Šafaříkova 991, Centrum Lesánek v ulici Tylova. Všechna tato školní 

zařízení se nalézají na území města Litvínov.  Celý školní komplex zahrnuje základní školu 

s kapacitou 800 žáků, školní jídelnu s kapacitou 1020 obědů, školní družinu s kapacitou 

160 účastníků, školní klub s kapacitou 30 účastníků, tři pracoviště mateřské školy 

s celkovou kapacitou 265 dětí a zájmové centrum s kapacitou 25 účastníků. Cílová 

kapacita ZŠ a MŠ je 1090 žáků, dětí a účastníků ve věku od 3 do 15 let (příp. v Centru 

se může jednat o dospělé účastníky). 

Na škole působí cca 80 pedagogických pracovníků, včetně asistentů pedagoga, 

školních asistentů, vychovatelek, školního speciálního pedagoga, školního sociálního 

pedagoga, ředitelky školy a jejích zástupců. Kvalifikovanost učitelského sboru je 89 %. 

V pedagogickém sboru jsou jak mladí učitelé, tak zkušení pedagogové. Počet 

pedagogických pracovníků na škole, po přepočtu na plný pracovní úvazek, je přibližně 

65,80.   

Naše škola je výjimečná opravdu vysokým počtem asistentů pedagoga. AP jsou 

velkou oporou celého pedagogického sboru. Nepracují pouze s žáky, kteří mají speciální 

vzdělávací potřeby, ať už se jedná nejčastěji o výchovné či výukové obtíže, ale svou 

přítomností umožňují, aby se pedagogové se mohli i těmto dětem individuálně věnovat.  

Podařilo se nám vytvořit fungující tandemy třídní učitel(ka) - paní asistentka na I. i II. stupni 

ZŠ a tyto dvojice se snažíme nerozdělovat. Asistentky pedagoga jsou pro mnohé děti 

“kotvou” ve školním prostředí. Další výhodou je, že se jim na základě dobrého vztahu 

s žákem, daří snáze navázat kontakt s rodiči, kteří se školou hůře komunikovali. 

V naší škole se setkávají děti nadané s méně nadanými a děti z různých 

společenských komunit i různých národností. Odlišnost v jakékoliv podobě vede 

ke zvýšeným nárokům především na pedagogy, kteří musí umět přizpůsobit obsah i rozsah 

výuky všem žákům. Velký důraz škola klade na vzdělávání učitelů v oblasti společného 

vzdělávání, jehož prostřednictvím se žákům, kteří to potřebují, dostane individuální pomoci 

„šité na míru“ a naopak většinoví žáci se naučí žít se spolužáky, kteří jsou „jiní“ a naučí se 

tak odlišnost akceptovat – což cítíme jako veliký přínos v době, která je charakteristická 

snižující se mírou empatie a zvyšující se agresivitou vůči lidem, kteří jsou jakkoliv slabí 

a zranitelní či pouze jiní.   

 



   
 

   
 

Hlavní účel a předmět činnosti je vymezen § 33, §44, §111 a §119 zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon).  

Škole je zřizovatelem povolena doplňková činnost, a to: 

1) hostinská činnost, 

2) realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, 

3) mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské 

činnosti 

4) zabezpečení veřejné služby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Letošní školní rok jsme zahájili s nadějí, že to nejhorší - covidovou distanční výuku 

- máme za sebou. Věřili jsme tomu, že se vrátíme do standardního provozu. Proběhlý 

školní rok toho nepřinesl málo, spíš naopak. 

 

Od září 2021 jsme se snažili ve škole fungovat „co nejvíce normálně“. Během 

prvního pololetí jsme zažívali specifika výuky, kdy některé třídy jsou průběžně v karanténě, 

v další třídách probíhala buď prezenční, hybridní či distanční výuka. Někteří pedagogové 

byli střídavě v izolaci, v karanténě, pečovali o vlastní nemocné děti. Kdo měl ruce a nohy, 

suploval. 

 

 
 

Bylo to velmi náročné na organizaci chodu školy, ale především na samotný průběh 

vzdělávání. I přes to všechno jsme se snažili vyrovnávat rozdíly ve vzdělávání s akcentem 

na děti z méně podnětného rodinného prostředí. Probíhalo doučování, půjčovali jsme 

digitální techniku, fungoval Klubík, dětem jsme se věnovali individuálně. 

Pro některé děti bylo velmi obtížné vrátit se po covidové pauze (online výuce) do 

původního stavu, naskočit zpátky do školního režimu. Žáci mají dodnes problémy navázat 

na dřívější způsob práce ve škole. Jsou to nejen školní povinnosti, ale také kroužky, běžné 

zájmy, koníčky, domácí povinnosti.  

Na druhou stranu u některých dětí pozorujeme, že nejsou schopni chvíli setrvat 

v nepohodlí, neumějí pracovat s malou mírou stresu. Neumějí pracovat s tím, že mají 

např. Podat výkon ve formě písemné práce, zkoušení nebo čelit sebemenšímu posměšku 

spolužáků. Myslíme tím běžné dětské škorpení a běžné denní zážitky. Už malý mikrostres 

vyvádí děti z rovnováhy. 

Uvedené problémy se netýkají jen dětí se sociálně slabým rodinným zázemím, 

objevuje se napříč celým spektrem, není to záležitost jedné specifické skupiny. 

 



   
 

   
 

Proběhlo kolokvium učitelů v šestých třídách, kde jsme si za spoluúčasti školního 

speciálního pedagoga předávali individuální informace o konkrétních žácích, 

o možnostech nastavení podpůrných opatření. Tyto schůzky byly hodnoceny jako velmi 

přínosné a máme v plánu v nich pokračovat i v dalším roce. 

Střídání distanční, prezenční a kombinované/rotační výuky v různých třídách, 

ročnících a obdobích bylo extrémně náročné pro všechny zúčastněné. Opětné testování, 

nošení roušek, dodržování protiepidemiologických nařízení, vyhlašování karantén, 

komunikace s KHS a rodiči - to vše kladlo veliké nároky na flexibilitu a samozřejmě 

i psychiku zaměstnanců, ale bylo velkou a úspěšně zvládnutou výzvou.  Vysokou 

nemocnost jsme zaznamenali i u zaměstnanců. Zaměstnavatel vynaložil několikanásobně 

vyšší částky za náhrady za nemoc. V lednu jsme byli na hraně fungování. Postupně se 

situace stabilizovala. 

 Po celou dobu jsme kompenzovali u žáků a dětí dlouhodobý výpadek prezenční 

formy vzdělávání, stabilizovali třídní kolektivy. Jedná se ovšem o dlouhodobý proces. 

Na konci školního roku jsme mohli standardně vyrážet na školní výlety, exkurze, školy 

v přírodě. 

 

 
 

 

 

 

 



   
 

   
 

V únoru 2022 do Evropy vstoupil nový fenomén, který nikdo nečekal: Válka 

na Ukrajině. Přišly úplně jiné starosti. Doléhaly na rodiny i na školu. Učitelé se museli 

vyrovnávat s tím, že do školy přicházejí žáci jinak jazykově a kulturně vybavení. 

Ukrajinské děti, které přišly do Česka v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině, 

a které požádali o vzdělávání na naší škole, jsme průběžně přijímali. Jejich celkový počet 

nepřesáhl v danou chvíli číslo 20. Snažili jsme se tyto děti integrovat do jednotlivých tříd. 

Poskytovali jsme jim podmínky pro adaptaci na nové prostředí, nabízeli hodiny českého 

jazyka navíc, hledali cesty k základnímu školnímu vybavení, ale i např. k oblečení a botám 

a základním potravinám.  

Koordinátory adaptačního procesu bylo nejužší vedení školy za spolupráce 

sociálního a speciálního pedagoga.  

Vztahy ukrajinských žáků s jejich českými vrstevníky jsou dobré, žáci utvářejí 

smíšené skupiny. Častá je pomoc ukrajinským dětem ze strany ostatních žáků školy. 

Rovněž v postojích zákonných zástupců ostatních žáků převažuje vyjadřování podpory. 

 

Zaznívají ovšem obavy z negativních dopadů této složité situace na wellbeing 

a motivaci učitelů, tím spíš, že učitelé prošli velmi náročným a dlouhým obdobím 

distančního vzdělávání a dalších komplikací způsobených pandemií. Škola se snaží tyto 

obavy eliminovat, přijímá opatření právě k podpoře motivace a wellbeingu učitelů, 

k podpoře rozvoje kompetencí pedagogů v oblastech vztahujících se k výuce ukrajinských 

dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. 

 



   
 

   
 

Škola má nastavený cílený systém sledování psychických problémů nově 

příchozích ukrajinských dětí a žáků, v rámci možností vytváří adekvátně vybavená místa 

pro relaxaci žáků a usiluje o zajištění dostupné péče odborníků. 

Škola aktivně využívá příležitosti spojené s příchodem ukrajinských dětí a žáků a se 

vzděláváním ve vícejazyčném prostředí (např. Rozvoj jazykových kompetencí ostatních 

žáků při přímé komunikaci jiným než českým jazykem). 

Škola vyhledává ke spolupráci partnery při vzdělávání a socializaci ukrajinských dětí 

a žáků. 

 

Škola také sleduje vzdělávací výsledky a další aspekty vzdělávání nově příchozích 

ukrajinských dětí a žáků. (např. Účast na distanční výuce na Ukrajině) a věnuje rovněž 

pozornost dopadům integrace ukrajinských dětí a žáků do běžných tříd na kvalitu výuky 

a vzdělávací výsledky ostatních žáků. 

 

Novinkou byly také mimořádné zápisy právě pro ukrajinské děti. Ty byly v našem 

městě stanoveny na čtvrtek 2. června 2022. K zápisu se nedostavili žádní zákonní 

zástupci, ale jsme připraveni na případný zájem v září. Čekáme cca dalších 

20 ukrajinských dětí. 

 

Zaregistrovali jsme, že také proměnila role školy - stále častěji poskytujeme služby 

typu poradenství, radíme rodičům v oblasti sociálních dávek, vydáváme nejrůznější 

potvrzení. 

Bohužel, někteří rodiče našich dětí nemají dostatečné kompetence k výchově svých 

dětí. Stále častěji se setkáváme s nezájmem rodičů o výchovu a vzdělávání svých dětí, 



   
 

   
 

někteří nejeví zájem o výběr střední školy, nemají přehled o trávení volného času svých 

dětí. Děti, které nejsou zvyklé z rodin na určitá pravidla, na povinnosti, nejsou později 

schopny se adaptovat na běžnou práci v kolektivu. 

Škola v takových případech “supluje” rodinu a pomáhá dětem s domácí přípravou, 

učí děti základním pravidlům, bereme děti na výlety a na vycházky do blízkého okolí, učíme 

je orientovat se v běžném životě a účelně trávit volný čas. 

 

 

Již druhým rokem jsme se tedy ocitli v situaci, která od škol vyžadovalo neustálou 

adaptaci na měnící se podmínky bez možnosti dostatečné přípravy na přicházející změny. 

Pandemii a s ní spojená omezení plynule vystřídala krize uprchlická. Obdobně jako 

v případě pandemie ani v případě této krize nevíme, jak se bude dále vyvíjet, což značně 

ztěžuje jakékoliv dlouhodobější plánování, které by přineslo větší předvídatelnost 

a kontrolu nad nastalou situací. Požadavek na wellbeing nejen žáků ale i všech 

zaměstnanců má své opodstatnění. 

 

    

 



   
 

   
 

V dubnu tohoto školního roku jsme požádali rodiče o vyplnění dotazníku přes 

aplikaci FORMS. Výsledky jsou k prohlédnutí zde. 

 

 

https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?AnalyzerToken=CHnWSRvXyA7wjxdqcigHFeG8tgsR6yWM&id=QTWPRz92hUmDXdLDFzg2ka4egyDPnMtCnOLAJoAgrppUODlBRTJQQVYwTU1LSkRJWTQ2ME9URkRGMC4u


   
 

   
 

 

 

 
 



   
 

   
 

 
 

 

 

 



   
 

   
 

 
 

 
 

 



   
 

   
 

Dále předkládáme odpovědí z otázky č. 20 – prostor pro vyjádření - vzkaz škole:  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Dotazník také vyplnili rodiče budoucích žáků prvních tříd: 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

 

   

Pravidelná formální i neformální setkávání ředitelů škol ORP Litvínov hrají výraznou 

úlohu. Směrem od vedení města dostáváme informační servis, vzájemně spolupracujeme, 

předáváme si zkušenosti, vysvětlujeme si legislativní záležitosti, domlouváme společné 

postupy, dáváme si zpětné vazby, pomáháme si při řešení problémů. To je nezastupitelné. 

Leckdy na připomínkování připravovaných dokumentů a směrnic pracujeme také týmově. 



   
 

   
 

V současnosti se připravuje rozšiřování podpůrných pozic ve školství. Nicméně - 

pokud se stane výrazně větší zapojování těchto odborníků do škol realitou, nemělo by se 

zapomínat ani na supervizi.  

Cítíme se ohroženi diskusí nad připravovanou vyhláškou týkající se limitů počtu 

asistentů pedagoga podle celkového počtu žáků 

Vedení školy muselo řešit i během tohoto školního roku stížnosti rodičů. Často se 

jednalo o nepochopení, nedorozumění, nesledování aktuálních informací na webu školy. 

Rodiče si stěžovali např. na málo zadávaných úkolů, na hodně zadávaných úkolů, 

na povinnost nosit roušky. Pokaždé jsme se snažili se s rodiči domluvit, vše si vysvětlit. 

Přiznáváme, že některé rodiče si tvrdošíjně stojí na svém, škole, vedení i zaměstnancům 

nadávají, vyhrožují, úkolují, dožadují se okamžité odpovědi. Někdy je situace složitá, vážná 

až bezvýchodná.  

 

Velmi silné kompetence na úrovni školy jsou velkou příležitostí, ale zároveň velkou 

odpovědností. Je velmi důležité mít zpětnou vazbu o tom, jak se škola rozvíjí. K tomu slouží 

každoroční/pravidelné vlastní hodnocení školy. Dobrým nástrojem je “Kvalitní škola”. 

 

Tabulka s výsledky: 

 

ČŠI vydala v srpnu 2015 kritéria „Kvalitní škola – kritéria a indikátory hodnocení“, podle kterých jsou školy 

hodnoceny. V listopadu 2005 proběhlo podle těchto kritérií hodnocení. V dubnu 2022 jsme požádali 

pedagogy o stejné hodnocení. 

Oznámkujte svoji školu vy:  

                                    1          2          3          4          5          6          7          8          9         10 

                            nejlepší                                                                                                nejhorší 

  
  

1. škola má jasně formulovanou vizi a realistickou strategii rozvoje, které pedagogičtí 

pracovníci sdílejí a naplňují, 

1,656   1,62 

2. ŠVP vychází z vize a strategie rozvoje školy a je v souladu s kurikulárními 

dokumenty (RVP); jeho cíle jsou srozumitelné pro pedagogy i rodiče, 

1,806  1,51 

3. škola funguje podle jasných pravidel umožňujících konstruktivní komunikaci všech 

aktérů (vedení, učitelé, rodiče) a jejich participaci na chodu školy, 

1,75  1,62 

4. škola je vstřícné a bezpečné místo pro děti, jejich rodiče, pedagogické 

i nepedagogické pracovníky, 

1,75  1,43 

5. škola spolupracuje s vnějšími partnery, 

1,469  1,62 

6. vedení školy aktivně řídí, pravidelně vyhodnocuje práci školy a přijímá účinná 

opatření, 



   
 

   
 

1,406  1,35 

7. vedení školy aktivně vytváří zdravé školní klima – pečuje o vztahy mezi pedagogy, 

dětmi i vzájemné vztahy mezi pedagogy a dětmi a jejich rodiči a o vzájemnou 

spolupráci všech aktérů, 

2,281  1,5 

8. vedení školy cíleně pečuje o naplnění relevantních potřeb každého pedagoga a jeho 

profesní rozvoj, vytváří podmínky pro výměnu pedagogických zkušeností s dalšími 

školami a účinně podporuje začínající pedagogy, 

2,031  1,37 

9. vedení školy usiluje o optimální materiální podmínky vzdělávání a pečuje o jejich 

účelné využívání, 

1,938  1,20 

10. vedení školy klade důraz na vlastní profesní rozvoj, 

1,593  1,20 

11. pedagogové jsou pro svou práci kvalifikovaní a odborně zdatní a ke své práci 

přistupují profesionálně, 

2,0  1,50 

12. pedagogové důsledně uplatňují při komunikaci s dětmi, rodiči a kolegy vstřícný, 

respektující přístup, 

1,812  1,56 

13. pedagogové aktivně spolupracují a poskytují si vzájemně podporu a zpětnou vazbu, 

2,406  1,69 

14. pedagogové podporují rozvoj demokratických hodnot a občanské angažovanosti, 

2,469  1,67 

15. pedagogové aktivně spolupracují na svém profesním rozvoji, 

2,219  1,71 

16. pedagogové systematicky promýšlejí a připravují vzdělávání v souladu s 

vědomostními, dovednostními i postojovými cíli definovanými v kurikulárních 

dokumentech školy a individuálními potřebami dětí, 

2,062  1,67 

17. pedagogové využívají široké spektrum výchovně vzdělávacích strategií pro 

naplnění stanovených cílů, 

2,219  1,72 

18. pedagogové systematicky sledují vzdělávací pokrok každého dítěte a při plánování 

a realizaci vzdělávání zohledňují individuální potřeby dětí, 

2,093  1,79   

19. pedagogové se ve své práci zaměřují na sociální a osobnostní rozvoj dětí, 

1,781  1,67 

20. škola soustavně získává informace o posunech výsledků každého dítěte ve všech 

vzdělávacích oblastech a reaguje na ně vhodnými pedagogickými opatřeními, 

2,063  1,79 

21. výsledky vzdělávání dětí odpovídají očekávaným výsledkům podle vzdělávacích 

programů. 

2,531  2,48 



   
 

   
 

22. žáci školy jsou motivovaní k dosahování dobrých výsledků a demonstrují sociální a 

osobnostní kompetence a občanské hodnoty, 

2,252,06 

23. škola sleduje a vyhodnocuje úspěšnost dětí v průběhu, při ukončování předškolního 

vzdělávání a dle možností i v dalším vzdělávání a aktivně s výsledky pracuje v 

zájmu zkvalitnění vzdělávání, 

1,75  1,66 

24. škola vytváří každému dítěti a jeho rodině rovné příležitosti ke vzdělávání bez 

ohledu na jeho pohlaví, věk, etnickou příslušnost, kulturu, rodný jazyk, náboženství, 

rodinné zázemí, ekonomický status nebo potřeby podpůrných opatření, 

1,188  1,24 

25. škola poskytuje účinnou podporu všem dětem s potřebou podpůrných opatření, 

1,344  1,33 

26. škola věnuje patřičnou pozornost rozvoji všech osobnostních vlastností dětí a dbá 

na to, aby žádné dítě nebylo vyčleňováno z kolektivu. 

1,5  1,33 

  

 
Kvalitní škola; 23. 11. 2015; 32 respondentů 

Kvalitní škola; duben 2022; 62 respondentů 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Zkušenosti získané v nestandardně probíhajícím školním roce 2020/2021 jsme 

účelně zúročili při zahájení a v první polovině školního roku 2021/2022. Museli jsme 

zmapovat dosaženou úroveň znalostí a dovedností žáků, vhodně na ně navázat, věnovat 

se socializaci žáků, důsledně trvat na dodržování školních pravidel. 

Využili jsme i další zkušenosti z doby koronavirové – metody výuky, způsoby 

komunikace se žáky, vzájemné sdílení informací, komunikace s rodiči, hodnocení žáků, 

zadávání prací žákům, spolupráce s AP, ŠA, formy sebehodnocení, vedení porad, sdílení 

dokumentů, rozvoj sebehodnocení a vzájemného hodnocení žáků, zařazování aktivních 

metod a forem učení, skupinového vyučování, závěrečného zhodnocení hodiny, shrnutí 

práce, individuální podpory žákům druhého stupně, vhodná motivace žáků, dbaní 

na jasnou strukturu hodiny, stanovování kritéria pro práci žáků i pro hodnocení.  

 

Ve školním roce 2021/2022 se žáci v 8. a 9. ročnících vzdělávali podle školního 

vzdělávacího programu Tvořivě ve škole a v 1. až 7. ročnících podle nového školního 

vzdělávacího programu Tvořivě ve škole III. V tomto školním roce se tedy žáci vzdělávali 

současně podle 2 verzí ŠVP. 

V přípravné třídě probíhalo vzdělávání podle vzdělávacího programu „Sluníčko = 

jeden velký úsměv“, ve školní družině probíhalo zájmové vzdělávání na základě školního 

vzdělávacího programu „Sluníčko = S úsměvem jde všechno líp“, včetně specifikace 

podmínek pro vzdělávání účastníků se speciálními vzdělávacími potřebami. V průběhu 

školního roku nastala změna na pozici třídní učitelky přípravné třídy. Nová paní učitelka 

byla příjemnou změnou. Byla provedeny změny ve vybavení učebny, paní učitelka 

vypracovala zcela nový školní vzdělávací program, podle kterého bude probíhat 

vzdělávání v novém školním roce, a to hned ve dvou přípravných třídách. 

 

 

 

 

 

Celková dlouhodobá koncepce Tvořivě ve škole je zaměřena na respektování 

osobnosti dítěte, rozvíjení a prohlubování jeho uměleckých sklonů, pohybových schopností 

i sociálních dovedností, integraci dětí a žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, 

inkluzívní přístup k žákům, správně zacílenou volnočasovou aktivitu žáků, posilování 

dobrých vztahů mezi rodiči a školou, na zkvalitnění školního klimatu, pěstování pozitivních 

vztahů s okolními obcemi a společenskými organizacemi. Jako základ úspěchu 

předpokládá poctivou, pečlivou, tvořivou a odpovědnou práci učitelů. 

https://zs.zsruska.cz/wp-content/uploads/2021/09/Tvorive-ve-skole-III..pdf


   
 

   
 

Školní vzdělávací programy Tvořivě ve škole jsou k nahlédnutí v kanceláři školy, 

je možné je zapůjčit k prostudování. Dokumenty jsou také vyvěšeny na webových 

stránkách školy – www.zsruska.cz, kde jsou ke stažení.  

Ve školním vzdělávacím programu “Tvořivě ve škole III” byly zapracovány nově 

digitální kompetence, učili jsme nově informatiku. Přesto bylo potřeba školní vzdělávací 

plán ještě drobně upravit a aktualizovat na základě ročního ověřování. V červnu 

aktualizovaný ŠVP projednala pedagogická rada a schválila jej Školská rada.  

 

Během celého školního roku byli žáci hodnoceni z předmětů výchovného zaměření 

slovně. Podnětem k zavedení slovního hodnocení bylo posílení motivační stránky výuky 

těchto předmětů. Bohužel jsme narazili na nespočet problémů - technické možnosti 

systému Bakaláři, převod na známky při přestupu na jinou školu nebo při vyplňování 

přihlášek na střední školy, konzervatismus rodičů a jejich nepochopení takového způsobu 

hodnocení. Rozhodli jsme se tedy, že od nového školního roku 2022-2023 se vrátíme 

ke klasickému hodnocení známkou. 

Pokračovali jsme v nabídce volitelných předmětů. Na 1. stupni, stejně jako 

v předchozích letech, zástupci 2. – 5. ročníku docházeli na kroužek Žákovského 

parlamentu. Žáci 2. stupně mají možnost spolu s rodiči vybrat si takové předměty, které 

směřují k jeho profesní orientaci. Mohli si tak vybrat z následující nabídky volitelných 

předmětů: Ekoparlament parlament, Environmentální výchova, Sportovní hry, Konverzace 

v anglickém jazyce, Seminář matematiky, Seminář z českého jazyka. 

Na péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřeby se podílejí pracovníci školního 

poradenského pracoviště (ŠPP) ve složení školní speciální pedagog, výchovný poradce, 

metodici prevence pro 1. a 2.stupeň a nově také od května 2022 sociální pedagog.  

Aktivita a rozsah služeb školního poradenského pracoviště (ŠPP) významně 

přispívají k hladkému chodu života ve škole. ŠPP plní důležitou funkci v profilaci školy. 

Školní speciální pedagog nabízí radu a pomoc při řešení výchovných a výukových 

problémů jak pedagogům, tak rodičům žáků naší školy, pomoc při nastavení systému 

optimální domácí přípravy, individualizaci výuky, naplňování podpůrných opatření 

doporučených PPP/SPC, zajišťuje pomůcky pro žáky s SVP, spravuje výkaznictví v oblasti 

žáků s SVP. Také ve spolupráci s koordinátorkami pro nadání a zejména třídními učiteli 

zajišťuje jejich vyhledávání a péči o ně ať už formou volnočasových aktivit či v rámci 

disponibilních dotací napříč ročníky. 

 V 1. třídách po domluvě s třídními učitelkami a po uplynutí doby potřebné 

na aklimatizaci probíhá depistáž žáků s případnými výukovými obtížemi. Vyhledáváním, 

včasnou diagnostikou individuálních potřeb a nastavením cílené intervence se daří lépe 

předcházet dlouhodobému školnímu neúspěchu a tím se i předchází demotivaci žáků 

pro další studium. Žáci jsou vybráni a zařazeni do péče školního speciálního pedagoga 

http://www.zsruska.cz/


   
 

   
 

na základě buď na základě pedagogické/speciálně pedagogické diagnostiky, nebo 

doporučení PPP, SPC, vždy po dohodě se zákonnými zástupci.  

V tomto školním roce jsme navázali spolupráci s Národním pedagogickým ústavem České 

republiky v otázce přesnější identifikace sociokulturního znevýhodnění. Tato spolupráce 

bude probíhat i nadále, tentokrát se bude jednat o ověření metody TRS/OPAV, sloužící 

k posouzení receptivního slovníku dítěte a schopnosti slovní produkce v českém jazyce 

u dětí se zaměřením na děti s odlišnými životními podmínkami.  

 

 

 Výchovný poradce řeší problémy týkající se chování žáků, vztahů mezi nimi, 

vztahů mezi žáky a učiteli, komunikuje s OSPODem, pomáhá se začleněním žáků 

s poruchami učení do výuky, je k dispozici žákům, pokud potřebují pomoci s potížemi 

osobního rázu, pomáhá žákům s výběrem budoucího povolání nebo střední školy.  

 Základním principem koordinátora prevence rizikového chování (PRCH) u žáků 

je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému 

životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních 

dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti. Cílem je zabránit výskytu rizikového 

chování nebo co nejvíce omezit škody působené jejich výskytem mezi žáky.  Vzhledem 

k okolnostem ve škole pracují 2 koordinátoři PRCH. 



   
 

   
 

Od května 2022 působí na škole sociální pedagog, který se touto problematikou 

zabývá. Snaží se tyto děti podporovat a motivovat. Navazuje také účinnou spolupráci 

s rodinami těchto dětí, třídními učiteli, asistenty pedagoga i s dalšími pedagogy 

i nepedagogy školy. Spolupracuje i s externími subjekty (Městský úřad v Litvínově, 

neziskové organizace, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy).  

Sociální pedagog podporuje nejen žáky se sociálním znevýhodněním, ale i žáky 

s odlišnými životními podmínkami obecně, například žáky s odlišným mateřským jazykem. 

Některé děti vyrůstají v prostředí, ve kterém nejsou uspokojovány jejich základní životní 

potřeby v dostatečné míře a po dostatečně dlouhou dobu. Vyrůstají v různých rodinách 

s různými problémy. Může se jednat o dluhovou problematiku z důvodu nízké finanční 

gramotnosti rodičů nebo tísnivé finanční situace rodiny. Rodiče mohou děti ohrožovat 

vlastními závislostmi (na drogách, alkoholu, tabákových výrobcích, hazardních 

či počítačových hrách, sociálních sítích apod.), agresivním až násilným chováním 

a dalšími patologickými jevy, které mohou vést až k týrání, zneužívání či zanedbávání péče 

o dítě. V rodinách mohou být i problémy emocionální, ať již z důvodu náhradní rodinné 

péče či pěstounské péče (dítě nežije se svými vlastními rodiči), tak z jiných různých důvodů 

(hyperprotektivní péče o dítě či o sourozence, neúplné rodiny, rozvedené rodiny apod.).  

Někteří rodiče nemají potřebné rodičovské kompetence k řádné výchově a vedení 

dětí, jiní se potýkají s dlouhodobou nezaměstnaností, hmotnou nouzí nebo mají sami 

závažné zdravotní či duševní problémy.  

Jedno je však jasné, pokud nejsou u dětí dlouhodobě uspokojovány základní životní 

potřeby, nemohou být uspokojovány ani ty vyšší jako je potřeba jistoty, bezpečí, lásky, 

sebeuznání a seberealizace. V kombinaci s nepodnětným prostředím bez motivace, není 

dítě schopno dosahovat úspěšných studijních výsledků. Dítě bývá deprivováno jak 

materiálně, tak psychicky i citově. Bez saturace vyšších potřeb není dítě schopno zaměřit 

svou pozornost, své úsilí a nadšení správným směrem, nemá k tomu podmínky a není kdo 

by jej k tomu vedl. To vše má neblahý vliv na zdraví a všestranný vývoj dětí. Děti si 

nevybírají své rodiče, a proto se naše škola snaží v maximální možné míře podporovat 

tyto děti a jejich rodiny a tím zabránit potenciálním negativním dopadům na jejich vývoj 

a budoucí život.  

Na jejich činnost výše uvedených pracovníků velmi úzce navazuje práce školních 

asistentek, které mají nejčastěji v péči žáky zejména s odlišnými životními podmínkami - 

tyto žáky samy aktivně vyhledávají a nabízejí pomoc při zajištění domácí přípravy, 

případně se snaží dalšími způsoby vyrovnat jejich příležitosti ke vzdělávání. Školní 

asistentky, pod vedením školního speciálního pedagoga, jsou hlavními lídry Klubíku – 

zařízení neformálního vzdělávání ve škole, kde je po vyučování poskytována péče dětem 

z málo podnětného prostředí. Klubík funguje každé odpoledne přímo v základní škole, 

pro děti je zdarma. Děti se zde za podpory školních asistentek, školní speciální pedagožky 

a sociálního pedagoga připravují na výuku, píší úkoly, připravují si např. penály, probíhá 

doučování, děti se učí základům stolování, pravidel slušného chování, hrají společenské 



   
 

   
 

hry, navštěvují výstavy, divadelní či filmová představení, sportují, chodí na výlety 

či na vycházky. 

 

V následujícím školním roce plánujeme rozšířit fungování Klubíku i pro děti 

na 2. stupni. 

Základní zveřejňované informace o Klubíku: 

Klubík je zcela bez poplatku. Rodiče nehradí žádné vstupy na další aktivity: Vstupy 

do divadla, kina, výstavy, suroviny na vaření. 

V družině probíhá neformální vzdělávání, v Klubíku se nejprve děti připravují na druhý den 

do školy – píší úkoly, čtou, připravují penály, probíhá doučování. 

Činnost Klubíku pozitivně ovlivňuje výsledky vzdělávání dětí, zajišťuje dětem pohodu, pocit 

bezpečí, nastavuje pravidla, učí děti řešit problémy, spolupracovat, komunikovat, ale také 

třeba hrát si, komunikovat s dospělým jako partnerem - mít jeho pozornost. Přidaná 

hodnota je v zážitcích, které by děti se svými rodiči nemohly díky tíživé rodinné situaci 

zažít. 

Rodičům nabízíme různé formy třídních schůzek: Prezenční, distanční, tria. 

 



   
 

   
 

Výsledky dotazníkového šetření – otázky týkající se schůzek ve třech: 

 

 

 

 

Realizovali jsme čerpání dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání, číslo výzvy: Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha 

realizací projektu Tvořivě ve škole III. Registrační číslo: 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018242. Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1.1.2021.  

Ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2022. Zde byly v rámci projektu pro naši 

školu podporovány povinné aktivity: Projektový den ve škole (v ZŠ i MŠ), personální pozice 

školního speciálního pedagoga (v MŠ i ZŠ) a chůvy.  

V novém Operačním programu Jan Amos Komenský, v novém programovém 

období, plánujeme v Šablonách od ledna 2023 pokračovat. 

 

Ředitelka školy byla zapojena v programu „Implementace Krajského akčního plánu 

1 Ústeckého kraje B (IKAP B), reg. Č. p.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/13_034/0008369 a v rámci 



   
 

   
 

KA 4 – Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání pracovala na pozici koordinátor 

v podaktivitě Individuální pomoc učitelům při práci s žáky se SVP (IKAP B2), Mgr. 

E. Frýbová je v tomto projektu zapojená na pozici koordinátora tvorby strategického plánu 

školy  Mgr. P. Kostelecká na pozici mentora společného vzdělávání.  

 

MAS Naděje o.p.s. – jako příjemce dotace projektu Místní akční plán rozvoje 

vzdělávání II pro ORP Litvínov (MAP II), reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011095, jehož 

základním cílem je: Zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách 

ve spolupráci s organizacemi neformálního a zájmového vzdělávání na území ORP 

Litvínov podporou spolupráce zřizovatelů, škol a školských zařízení a všech ostatních 

aktérů vzdělávací politiky v území, spolupracuje mimo jiné s naší školou. Ředitelka školy 

pracovala v tomto projektu na 2 pozicích: vedoucí pracovní skupiny „Rovné příležitosti“ 

a člen pracovní skupiny „Ředitelé“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

MAP II byl 30. 4. 2022 ukončen na něj plynule navazuje MAP III:  

 

 

Ve spolupráci se zřizovatelem jsme zapojeni do tzv. „školského projektu“ 

-   „PODPORA KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ V LITVÍNOVĚ“; CZ. 

02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016437. Projekt je zaměřen na řešení problematiky žáků, kteří se 

potýkají se znevýhodněním ve vzdělávání v závislosti na jejich životních podmínkách 

a nepodnětného prostředí v rodině. Aktivity projektu jsou zaměřeny zejména na spolupráci 

ZŠ a MŠ s důrazem na snadný přechod předškoláků do první třídy, na kariérové 

poradenství žáků II. stupně, na navázání spolupráce s rodinami např. prostřednictvím 

rodičovských kaváren, ale také na vzdělávací aktivity pedagogů.  

Covidová situace stále plnění některých aktivit stěžovala, ale i tak se mnohé podařilo. 

V září pedagogové školy vyrazili na Klíny, kde se věnovali činnostem v rámci 

“Psychohygieny v době postcovidové” Seznámili se s různými relaxačními technikami, 

mezi které patří také pohyb a poznávání blízkého okolí, ale také deskové hry a činnosti, 

které nás baví, rozvíjí.  

 

 



   
 

   
 

 

Mateřské školy pořádaly akce pro rodiče, jako například: Slavnosti babího léta, 

Jablíčkohraní, Slavnost světel. Na jaře 2022 se uskutečnila řada aktivit v rámci kariérového 

poradenství - besedy pro rodiče, prezentace středních škol a zejména výjezdů žáků 5. - 9. 

ročníků do IQ Landie Liberec, Techmanie Plzeň a Skloartu Lubenec. Žáci 8. ročníků se 

zúčastnili workshopů v SOU Hamr, kde měli možnost vyzkoušet si obory truhlář, krejčí, 

kadeřník a aranžér.  

    

 

 

 

 



   
 

   
 

V rámci spolupráce MŠ a ZŠ navštívili předškoláci vzhledem k epidemiologické 

situaci školu pouze 2x a to hned začátkem školního roku, kdy navštívili první třídy 

a seznámili se tak s režimem školy a pak během měsíce března, kdy si vyzkoušeli základy 

programování.  

                             

V závěru školního roku se také v rámci tohoto projektu uskutečnila pod záštitou 

školního  poradenského pracoviště  “Rodičovská kavárna” věnovaná přechodu žáků na II. 

stupeň ZŠ. 

        

Díky výše zmiňovaným projektům měla naše škola možnost supervize a přednášek 

na zakázku pod vedením Karla Opravila a Marka Tvrdoně (www.kaomat.cz) Obě setkání 

byla pro všechny zúčastněné pedagogy velmi přínosná a hodnocena velmi kladně. Oba 

lektoři navštívili hodiny některých vyučujících a hodnotili prostředí, klima a vztahy ve škole. 

Velmi nás potěšilo kladné hodnocení. Ve škole panuje přátelská atmosféra, vztah učitel – 

žák je na výborné úrovni, celková komunikace na škole je na výborné úrovni. Jsme otevření 

řešení problémů, systém práce, spolupráce a komunikace je velmi dobře nastaven.  



   
 

   
 

Škola v uplynulém období doučovala mimo jiné žáky také díky Národnímu plánu 

obnovy:  

Od září do června 2022 bylo zapojeno celkem 21 pedagogů, zrealizováno bylo 805 hodin, 

celkem bylo vzděláváno touto formou 101 žáků. 

V programu formou doučování pokračujeme i v roce 2022.  

Žáci prokazatelně vykazují lepší vzdělávací výsledky, dělají pokroky. Projekt je 

úspěšný. 

 

 

 

 



   
 

   
 

 Škola je zapojená do projektu „Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji“ 

(zkrácený název ÚK IKAP B2), Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017431,  

Období realizace: 1. 4. 2020 – 31. 3. 2023. Projekt je spolufinancován Evropskou unií 

v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Zúčastňujeme se aktivity 

„Rozvoj kariérového poradenství (KARIPO) - individuální a systematická práce s žáky 

ZŠ zejména pomocí speciálního softwaru na kariérové poradenství“, využíváme webovou 

aplikaci hrazenou z projektu Salmondo Junior na podporu kariérového poradenství 

pro naše žáky. 

 

 

Projekt Sportovní čtyřlístek pro zdraví našich dětí, projekt zřizovatele 

pro všechny základní školy v Litvínově, představuje souhrn 4 sportovních aktivit 

zaměřených na žáky prvního stupně základních škol. Hlavním cílem je vybavit všechny 

děti, které projdou 1. stupněm základních škol v Litvínově bez ohledu na zřizovatele 

pohybovými dovednostmi tak, aby měly základní pohybové dovednosti, uměly plavat, 

bruslit a lyžovat, získat děti pro pohybové aktivity a aktivní životní styl včetně pozitivního 

vztahu ke sportu.  

V letošním školním roce proběhly všechny aktivity v rámci projektu Čtyřlístek 

v plném rozsahu. Děti z prvních tříd na jaře absolvovaly pohybovou průpravu pod vedením 

lektorky p. Radky Hochelové, druháci si v průběhu zimních měsíců užili bruslení. Děti byly 

velmi nadšené a téměř všechny se bruslit naučily. Žáci ze třetích a čtvrtých tříd se 

zdokonalovali v plavání. 64 dětí převážně ze čtvrtých a pátých tříd využilo nabídku výuky 

lyžování ve Sportareálu Klíny pod vedením instruktorů agentury ZIMLET. A i ony se během 

kurzu naučily lyžovat a své umění pak zdokonalily na lyžařském kurzu pořádaném školou. 

 

 

 

 

 

 

 

https://rskuk.cz/rozvoj-karieroveho-poradenstvi
https://junior.salmondo.cz/


   
 

   
 

Ve školním roce 2021/2022 se rozběhla naplno činnost žákovské školní knihovny. 

Žáci druhých tříd byli seznámeni s chodem knihovny a pravidly půjčování. Stali se z nich 

pravidelní návštěvníci knihovny. Nabídku hodně využívali i ostatní žáci 1. stupně 

k individuální četbě, paní učitelky 1.stupně a učitelky ČJ na 2. stupni si půjčovaly soubory 

knih pro společnou četbu. Všechny třídy z 1. stupně absolvovaly dvě besedy v Městské 

knihovně Litvínov, druhostupňové děti byly v knihovně alespoň jedenkrát. 

       

 

Z bývalého objektu jeslí a přilehlé školní zahrady u naší Mateřské školy Pod Lesem 

v Tylově ulici č.p. 2084 byl před rokem vytvořen za podpory města Litvínov, Integrovaného 

regionálního operačního programu a Operačního programu Životní prostředí prostor 

určený k prohlubování zájmového a neformálního vzdělávání znalosti dětí a žáků v oblasti 

technických a řemeslných oborů, přírodních věd a digitálních technologií. 

Centrum Lesánek  https://zs.zsruska.cz/lesanek/ je určeno široké veřejnosti všech 

věkových kategorií: Pro děti v předškolním vzdělávání, žáky, osoby ohrožené sociálním 

vyloučením, osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, pedagogické 

pracovníky, pracovníky a dobrovolné pracovníky organizací působících v oblasti 

vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí 

a mládeže, pro rodiče, prarodiče. 

https://zs.zsruska.cz/lesanek/


   
 

   
 

 Ve spolupráci s KÚ ÚK jsme zapojeni do Operačního programu Potravinové 

a materiální pomoci dětem a žákům ohrožených chudobou. Tento program vyhlašuje 

MPSV, jeho prostřednictvím je možné hradit konkrétním dětem/žákům školní stravování. 

 

Protože jsme se jako škola přihlásili k výuce podle revize RVP ZV v oblasti ICT 

využili jsme přímé podpory NPI a zúčastňovali se workshopů z balíčku na téma Práce 

s daty a Základy algoritmizace, Úpravy ŠVP a dalších tematických školení. 

Škola podporuje aktivní zapojení žáků a pedagogů do mezinárodního projektu DOfe 

i do projektu Hrdá škola. 

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme s ostatními vnějšími partnery. Podporujeme sounáležitost s obcí, 

účinně spolupracujeme se zřizovatelem. Zúčastňujeme se aktivit, které jsou pro školy 

pořádány pod záštitou zřizovatele – školský projekt „Podpora kvality vzdělávání 

v Litvínově“, projekty typu Báječný den/hodina s chemií, Road show, vzdělávací výukový 

program „Jak se dělá tanečník“, preventivní aktivity, společenské akce „Krušnohorské 

Vánoce“, sportovní aktivity („Čtyřlístek“). Využíváme nabídek besed od preventistky 

městské policie, úzce spolupracujeme s dalšími koordinátory prevence MP. Úzce 

spolupracujeme s městskou knihovnou. Máme výhodnou pozici – jsme téměř sousedé, 

takže ve velké míře využíváme knihovnu v rámci prohlubování čtenářské gramotnosti 

(např. besedy v knihovně, spolupráce v rámci Čtenářského klubu). Ředitelka školy 

se zúčastňuje všech porad organizovaných zřizovatelem. Spolupracujeme s CEDU – 

v oblasti žákovského parlamentu, MAS Naděje „Místní akční plán rozvoje vzdělávání 

pro ORP Litvínov“, „Systémové řešení – motivace a vzdělávání pedagogů“ I-KAP A, 

„Cílená podpora škol při naplňování KAP 1“. 

 

Aktivně spolupracujeme s dalšími subjekty a organizacemi v regionu, jako např.: 

ZUŠ, mateřskými, základními i středními školami v regionu, Agenturou pro sociální 

začleňování, PPP UK, několika SPC, PF UJEP, Zdravotním Ústavem Ústí nad Labem, MP 

Litvínov, PČR, Městskou knihovnou Litvínov, florbalovým klubem SK Bivoj Litvínov, PPP 

Litvínov, PPP Most, PPP Teplice, OSPOD MÚ Litvínov, IPS MÚ Most, Dyáda - SVP 

v Mostě. 

Využíváme externí právní poradenské služby, služby firmy MR3, poskytující 

podporu v oblasti BOZP a PO, firma MEPATEK má se školou uzavřenou smlouvu 

za zajišťování servisu a správu informačních technologií. 

Úzce spolupracujeme s našimi mateřskými školami, využíváme sloučení 

3 mateřských škol a základní školy do jednoho celku. Máme vypracovaný plán společných 

https://www.dofe.cz/
https://www.schoolsunited.cz/


   
 

   
 

aktivit, do kterých se zapojují všechny ročníky I. stupně ZŠ a předškolní třídy z mateřských 

škol, ale kvůli nepříznivé epidemiologické situaci jsme žádnou z těchto aktivit v tomto 

školním roce nemohli uskutečnit. Jak už bylo popsáno výše, uskutečnily se dvě 

z plánovaných aktivit, a to návštěva předškoláků v první třídě a pak seznámení se základy 

programování a robotiky. Pokud to bylo možné, tak mateřské školy pravidelně docházely 

na hodiny pohybových aktivit do našich tělocvičen.  

     

                       

 

  Tento školní rok byl opět plný výzev a flexibilních řešení, kdy jsme museli mnohdy 

ze dne na den reagovat na nastalou situaci spojenou s COVID-19 a příslušnými 

opatřeními. Běžné aktivity, spolupráce s partnerskými subjekty, školní akce a slavnosti 

se nemohly uskutečnit.  

 

 



   
 

   
 

Všichni pedagogové školy dosáhli velkého pokroku v oblasti IT. Nejen, že vzdělávali 

žáky online přes aplikaci MS Teams, ale svolávali v této platformě i třídní schůzky a tria. 

Pravidelné byly i online porady jednotlivých stupňů, asistentů pedagoga i předmětových 

komisí. Nechyběly ani online workshopy, kde se předávali zkušenosti s aplikacemi, které 

lze během online výuky pro zpestření využít. (LearningApps.org, Livewoksheets.com 

apod.) Pedagogové svým zástupcům zasílali pravidelné reporty o činnosti, o komunikaci 

s rodiči a žáky a uváděli příklady své dobré praxe. Všechny tyto materiály budou součástí 

jejich profesního portfolia.  

V první polovině hlavních prázdnin jsme uspořádali akci „Letní školička aneb 

Hravě ve škole“. Ta byla primárně určena dětem, které vlivem odlišných životních 

podmínek mají ztížen přístup ke vzdělání a potřebují si docvičit některé dovednosti 

zejména v oblasti čtení, psaní, počítání a angličtiny. Měly také možnost setkat se 

s kamarády a prostřednictvím her si rozvíjet své sociální dovednosti a učit se smysluplně 

trávit volný čas. Tím, že se jedná o menší skupiny žáků (max. 15), působí Letní školička 

jako prevence ztráty motivace ke vzdělávání i jako nástroj k lepšímu poznávání 

individuálních potřeb jednotlivých žáků. 

Projekt byl dvoutýdenní určený pro děti z prvních až pátých tříd, celkem se 

zúčastnilo 16 žáků. Pro děti byla připravena kombinace výuky a zábavného programu 

ve formě her, kvízu, dovednostních soutěží, výtvarné tvorby, sportovních aktivit.  

Ač počasí v prvním týdnu prázdnin příliš nepřálo, pohodovou a přátelskou atmosféru 

školičky to nijak nenarušilo, naopak, děti se naučily trávit čas hraním společenských her, 

kvízů, hudebních, pohybových i výtvarných činností. Když se počasí umoudřilo, děti rády 

pobývaly v přírodě, zpestřením pro ně byly kolektivní hry, soutěže spojené s poznáváním 

přírody.  

Překvapením pro všechny malé účastníky byla návštěva výstavy konané 

ve Valdštejnském zámku. Děti navštívily výstavu Imaginárium Divadla bratří Formanů 

a jejich přátel 2022 (návštěva zámku byla finančně podpořena OSPODem MěÚ Litvínov), 

další zajímavou akcí byla návštěva Městské knihovny v Litvínově, díky menším skupinkám 

dětí bylo možné si mimo zajímavých knížek půjčit a zahrát různorodé společenské hry, 

starším dětem se nejvíce zalíbila hra Tipni si, těm mladším Město, jméno. Dětem byly 

představeny akce Městské knihovny a její služby - jak se stát čtenářem. Dalším 

výjimečným dnem byla pro děti návštěva bowlingu. Většina dětí si hru zahrála poprvé 

a byla z ní do slova nadšená. Na závěr školičky nechyběla také honba za pokladem.  

Školička se setkala s velkým ohlasem, všechny děti pracovaly s velkým zájmem 

a nadšením, za což jim patří velká pochvala. Jejich zájem a dovednosti byly oceněny 

sladkou tečkou na závěr školičky. 

 

 



   
 

   
 

P. Tomášová a P. Kostelecká reprezentovala ve finále školu s projektem Klubík ZŠ 

Ruská Litvínov. https://www.eduina.cz/  

Letošní ročník byl zaměřen na aktivity z formálního i neformálního vzdělávání z doby 

distanční výuky, jejichž cílem bylo zmenšovat rozdíly mezi dětmi a kompenzovat jejich 

kognitivní i sociální handicapy. Cena byla určena také pro projekty, které se soustředí 

na vyrovnávání rozdílů ve fázi po návratu dětí do prezenční výuky a v době prázdnin.  

Do finále byly zařazeny inspirativní projekty, lze z nich čerpat i pro vlastní práci. 

  

Na on-line odborném panelu organizovaným Agenturou pro sociální začleňování 

se ředitelka školy zúčastnila diskuse na téma „Děti z kola ven!“ - předčasné odchody 

ze vzdělávání. Dalšími účastníky diskuse byly např. Společnosti META a Člověk v tísni. 

Ve spolupráci s NPI ČR proběhl také za účasti ředitelky školy výzkumný seminář na téma 

případových konferencí a setkání fokusních skupin k předčasným odchodům ze škol. 

 

Pedagogové svoji práci pravidelně vyhodnocují. Vedou si svůj evaluační nástroj – 

profesní portfolio. Jsou aktivní v přístupu ke svému profesnímu rozvoji. Pravidelně se 

účastní kurzů a seminářů k doplnění svého vzdělání a odborných dovedností. Účelně 

využívají i samostudia a rozmanitých efektivních forem sdílení zkušeností. Zajímají se 

o nové trendy a získané poznatky efektivně uplatňují ve výuce. 

 

 

 

https://www.eduina.cz/


   
 

   
 

Školní družina  

Školní družina má pět oddělení. Do oddělení školní družiny bylo zapsáno 123 

účastníků. Provoz školní družiny zajišťovalo pět vychovatelek. 

Školní družina zajišťovala celý školní rok provoz ve standartním režimu. Neměli 

jsme žádné kroužky, protože rodiče nemohli vstupovat do budovy ŠD a vychovatelky 

zajišťovaly dohled v šatně. O všechny vedlejší prázdniny byla ŠD v provozu. 

Povedené akce - Sférické kino 

                          - Soutěže ke Dni Země, ke Dni dětí 

                          - Trojboj 

                          - Vánoční dílna 

V současnosti se ŠD potýká s absencí prostoru pro vlastní ŠD. 

Základní škole Speciální roste počet žáků a vzhledem k odlišným nárokům 

na vzdělávání by potřebovali prostory, které naše družina využívá. Školní družina je hodně 

využívána účastníky I. stupně a bohužel vlastní prostory chybí. Dochází k nevhodnosti 

využívání společných prostor a vzájemnému omezování se. 

Jako vhodná varianta se jeví přestěhování ŠD do prostor budovy U Bílého sloupu, 

vystavění vlastní budovy na pozemku ZŠ Ruská, nebo velká investice v podobě nadstavby 

školy. Tyto  varianty jsou finančně velmi nákladné 

Pro školní rok 2022/2023 je krizové řešení - ŠD zůstane v prostorách ZŠ Speciální. 

Pouze se přestěhuje náš kabinet do jiné místnosti. 

Do nového školního roku máme dostatek účastníků a udržíme tak pět oddělení. 

Během letních prázdnin, ŠD není v provozu. 

 

 



   
 

   
 

Školní jídelna  

Počet přihlášených strávníků ke stravování ve školní jídelně ke dni 31. 10. 2021 byl 

662 (295 žáků z 1. stupně, 245 žáků z 2. stupně, 19 dětí z přípravné třídy a 5 žáků 

z gymnázia). Školní jídelna vařila i pro cizí strávníky (26 strávníků) a zaměstnance školy 

(72 strávníků). Provoz jídelny zajišťovalo pět kuchařek a jedna vedoucí školní jídelny.  

V posledních měsících tohoto školního roku naše školní jídelna vařila také pro 24 

dětí z Ukrajiny. 

Dne 20.4.2022 byla v naší školní jídelně provedena kontrola Krajskou hygienickou 

stanicí Ústeckého kraje, žádné závady nebyly zjištěny. 

Dne 28.6.2022 proběhla kontrola z Krajské veterinární správy pro Ústecký kraj, také 

bez zjištěných závad. 

Školní jídelna se zaměřila společně s pedagogickými pracovníky školy na propagaci 

zdravé výživy. 

  

 

 

 

 

 

 

Školní jídelna používá k přípravě regionální potraviny, vedení školy kontroluje 

nákupy i sklad. Pravidelně jsou do jídelníčku zařazovány zeleninové saláty, čerstvá 

zelenina, ovoce a mléčné výrobky. 

Ve školním roce 2021/2022 naše škola pokračovala se zapojením do projektu 

MPSV Operační program potravinové a materiální pomoci ÚK-obědy do škol III. Naše 

škola byla určena k zajištění péče pro děti specifických profesí, kterým byla v naší jídelně 

také poskytována strava. Dětem na distanční výuce bylo umožněno oběd odnést 

v jídlonosiči. 

 Po celý školní rok se škola podílela také na projektu „Ovoce a zelenina a Mléko 

do škol“. V tomto projektu bylo pravidelně zdarma nabízeno žákům 1. i 2. stupně ovoce, 

zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy, mléko a mléčné produkty.   

Žákům je také k dispozici automat na mléčné potraviny. 

https://docs.google.com/document/d/114RaFyNPu6GpIgvQldmW5oujMtFedN6UHr7Dun6e788/edit
https://docs.google.com/document/d/114RaFyNPu6GpIgvQldmW5oujMtFedN6UHr7Dun6e788/edit


   
 

   
 

• Učební plán Tvořivě ve škole I. 

 

 

 

 

Předmět/ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

český jazyk/český jazyk a 
literatura 

9 10 9 7 7 4 4 4 4 

anglický jazyk x x 3 3 3 3 3 3 3 

druhý cizí jazyk  x x x x x x x 3 3 

matematika 4 5 5 5 5 4 4 4 5 

Informatika v praxi x x x 1 1 1 1 x x 

prvouka 2 2 3 x x x x x x 

vlastivěda x x x 2 2 x x x x 

přírodověda x x x 1 2 x x x x 

dějepis x x x x x 2 2 2 2 

přírodopis x x x x x 2 2 2 1 

výchova k občanství x x x x x 1 1 1 1 

fyzika x x x x x 2 2 2 2 

chemie x x x x x x x 2 2 

zeměpis x x x x x 2 2 2 2 

výchova ke zdraví x x x x x 1 1 1 1 

hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

výtvarná výchova 1 1 1 2 2 2 2 1 1 

tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

pracovní výchova 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

volba povolání x x x x x x x 1 1 

volitelné předměty x x x X x 1 1 1 1 

součet 20 22 25 25 26 29 29 32 32 



   
 

   
 

• Učební plán Tvořivě ve škole III.  

 

 

 

 

Předmět/ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

český jazyk/český jazyk 
a literatura 

9 10 10 7 7 4 4 4 5 

anglický jazyk x x 3 3 3 3 3 3 3 

druhý cizí jazyk  x x x x x x 2 2 2 

matematika 4 5 5 5 5 4 4 4 5 

Informatika v praxi x x x 1 1 1 1 1 1 

prvouka 2 2 2 x x x x x x 

vlastivěda x x x 2 2 x x x x 

přírodověda x x x 1 2 x x x x 

dějepis x x x x x 2 2 2 2 

přírodopis x x x x x 2 2 2 1 

výchova k občanství x x x x x 1 1 1 x 

fyzika x x x x x 2 2 2 2 

chemie x x x x x x x 2 2 

zeměpis x x x x x 2 2 2 2 

výchova ke zdraví x x x x x x 1 1 1 

hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

výtvarná výchova 1 1 1 2 2 2 1 1 1 

tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

pracovní výchova 1 1 1 1 1 x x x x 

díllny x x x x x 1 x x x 

vaření x x x x x 1 x x x 

volba povolání x x x x x x x 1 1 

volitelné předměty x x x X x 1 1 1 1 

součet 20 22 25 25 26 29 29 32 32 



   
 

   
 

3. Výsledky vzdělávaní ve školním roce 2021 – 2022  

Naše škola poskytuje všeobecné vzdělání ve všech oblastech, ale více času při 

výuce je věnováno tématům, u nichž je větší pravděpodobnost, že je žáci v reálném životě 

využijí. Obsah vzdělávání považujeme za prostředek k získání dovedností, které umožní 

našim absolventům dobře obstát při studiu na vyšších stupních škol i v životě, tj. aby uměli 

vyhledávat informace, aktivně se zapojovat, přemýšlet, tvořit, diskutovat, řešit problémy, 

prezentovat, dávat poznatky do souvislostí, získané vědomosti využít v praxi, celoživotně 

se vzdělávat. Hlavním cílem je naučit děti a žáky přemýšlet a učit se učit.  

Smysluplné vztahy ve škole jsou založeny na vzájemné úctě a důvěře všech, kteří 

se podílejí na výchovně-vzdělávacím procesu, tedy pracovníků školy, žáků, rodičů 

a veřejnosti. Vzájemná důvěra a úcta vede k efektivní práci, etickému jednání 

a k pozitivnímu rozvoji osobnosti. Smysluplné vztahy vytváříme společnou tvorbou 

a uznáváním pravidel, spolurozhodováním, otevřeností, komunikací. 

Vzdělávání v tomto školním roce probíhalo specificky. Specifické bylo množství 

výuky, specificky probíhalo také hodnocení výsledků vzdělávání. Základem byla pohoda. 

Nade vše jsme postavili zdraví. 

Učitelé se naučili, že leccos je možné zredukovat, že je mnohem důležitější to, 

co děti umějí používat v praxi. Děti se toho naučily hodně, ovládat různé technologie, 

vyhledávat informace. To je dobré pro další využití ve výuce. V novém školním roce se 

máme o co opřít. Děti se naučily být také více samostatní. V tom budeme také pokračovat.  

Ve škole se vzdělávali žáci s nejrůznějším spektrem speciálních vzdělávacích 

potřeb. Podle doporučení školských poradenských pracovišť se s žáky pracovalo podle 

doporučených metod a forem práce, byl upravován obsah výuky a hodnocení žáků, 

příp. výstupy vzdělávání. Pro některé žáky byl zpracován individuální vzdělávací plán, žáci 

docházeli na hodiny pedagogické intervence, ve většině tříd působily asistentky pedagoga, 

které pomáhaly vyučujícím při výchovně vzdělávacím procesu.  

Při nastavování podpůrných opatření jsme v uplynulém školním roce spolupracovali 

s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Mostě, speciálně pedagogickými centry 

v Teplicích, Měcholupech. Ve škole pracuje 1 školní speciální pedagožka, která je součástí 

školního poradenského pracoviště.  

        

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Třídní učitelky PT – souhrnné zprávy: 

          Ve školním roce 2021/2022 byly otevřeny dvě přípravné třídy, které vedly třídní 

učitelky Mgr. Veronika Hájková a Alena Brabcová. 

Přípravné třídy se řídily novým školním vzdělávacím programem „Tvořivě 

v přípravce“. Uspořádání dopoledního vyučování v přípravné třídě respektuje vyváženost, 

biorytmus dětí a zachovává střídání náročných aktivit s volnějšími činnostmi. Činnost je 

přizpůsobena aktuálním potřebám dětí. Plánujeme a organizujeme aktivity tak, aby 

podněcovaly děti k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizování 

činnosti. V přípravné třídě vyučuje kvalifikovaná paní učitelka, k dispozici má asistentku 

pedagoga, spolupracuje se školním speciálním pedagogem. Rodiče jsou pravidelně 

informováni o všech činnostech, o  prospěchu, o rozvoji učení, o nedostatcích (individuální 

pohovory, třídní schůzky). 

Děti si zvykaly na školní režim, který se střídal s volnými aktivitami. Děti měly prostor 

na hraní, sportování, procházky i odpočinek. Vybudovaly si nové vztahy nejen se svými 

spolužáky ve třídě. Nabyly zkušenosti, co všechno je bude čekat v 1. třídě, osvojovaly si 

manuální zručnost, psaní základních znaků, číslic, písmen. Zdokonalovaly si 

obrazotvornost při malování, řešení různých úkolů i formou her. Učily se větší 

samostatnosti. Mohly navštěvovat družinu a školní klub. Přípravná třída je výborným 

přechodem mezi mateřskou školou a základní školou pro děti s odkladem školní docházky, 

které na „velkou“ základní školu ještě nejsou vyzrálé a připravené a ve školce by musely 

opakovat stejnou třídu.  

Do přípravné třídy A v září nastoupilo 14 žáků. V průběhu roku jeden žák přestoupil 

z 1. třídy, jeden se odstěhoval a jeden přestoupil na jinou ZŠ. Také přípravnou třídu na 

necelé dva měsíce navštěvoval žák z Ukrajiny.  

Během školního roku musela být díky kovidové situaci celá třída dvakrát 

v karanténě. Distanční výuky se účastnili všichni žáci. První byla formou připravených 

úkolů, které si rodiče individuálně vyzvedli, a děti pak přinesly vypracované po karanténě. 

U druhé jsem vytvořila mailové kampaně s prokliky na interaktivní učení, prokliky na písně 

i s melodií, články a videa. Úkoly byly na dané téma a předmět. Komunikace probíhala 

každý den přes Whatsapp, kam i rodiče posílali výsledky. Obsah vzdělávání se řídil podle 

Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.  

Na jaře jsme si rozšířili znalosti o městské knihovně návštěvou knihovny, kde se 

děti seznámily s režimem, s prostory a všemi možnostmi, jak knihovnu využívat. 

Jako jedna z nejzajímavějších byla návštěva Imaginária v zámeckém parku přímo 

v prostorech zámku. To děti opravdu zaujalo a bavilo. 

Hodně jsme bádali a pozorovali. Dokonce děti sledovaly vývoj motýla od housenky 

do zakuklení až po vykuklení motýla, o které se staraly a krmily. Po nějaké době 

pozorování jsme vypustili motýly na svobodu. 



   
 

   
 

Ke konci roku podnikla celá třída několik pěkných akcí. Jako první jsme společně 

navštívili pejsky v litvínovském útulku, podnikli dopolední výlet do Chudeřína, a také jsme 

společně vyrazili autobusem na Meziboří a Tesařovou stezkou sešli dolů do Litvínova 

a výlet zakončili zmrzlinou. 

 

Přípravná třída končí školní rok 2021/2022 s počtem 13 žáků. 
                                                 Třídní uč.     Mgr. Veronika Hájková 

 

1.9. 2021 se v naší škole otevřela druhá přípravná třída s počtem dětí 13. Třídu 

vyučuje kvalifikovaná učitelka, která má k dispozici asistentku pedagoga a zároveň 

spolupracuje se speciálním pedagogem. Většina dětí navštěvuje ŠD. 

7. 3. 2022 nastoupila do třídy nová žákyně – stav 14 dětí. Od 9. 5. 2022 – 30. 5. 

2022 byl zapsán do naší třídy chlapec z Ukrajiny. Docházku ukončil z důvodu stěhování. 

Od září 2021 do února 2022 probíhalo na naší škole testování žáků na COVID – 

19. Jednalo se o dobrovolné, ale i plošné testování žáků. Naše třída nastoupila do nařízené 

karantény v době od 2.11. – 8. 11. 2021. 

V této době děti doma vypracovávaly zadané úkoly, které byly rodičům předávány. 

Všichni rodiče (až na jednoho) spolupracovali na výbornou. Úkoly se vždy týkaly daného 

tématu. 

Během školního roku jsme také zvládli 4 třídní schůzky, o které rodiče projevili velký 

zájem. Nově jsme zvládli TRIA – pro všechny zajímavá zkušenost! S dětmi jsme navštívili 

zajímavá místa v blízkém okolí školy. 

Jednalo se o GEOPARK a ARBORETUM u Scholy Humanitas, Tesařovu naučnou 

stezku, ale i známé instituce v našem městě – Zámek Valdštejnů a Mě knihovna. PT – B 

se také aktivně zapojovala do školních projektů. 

Hodně vydařená a pro děti zajímavá a naučná byla akce „DEN IZS“. 

Celý měsíc červen trávily děti převážně v přírodě, těšením se na prázdniny. S dětmi 

jsme se vypravili na Flájskou přehradu a odtud pěšky do Českého Jiřetína, navštívili jsme 

areál Loučky a v neposlední řadě dětské hřiště v nedalekém Chudeříně. Poznávali jsme 

a pozorovali přírodu ať už živou, či neživou. Hráli jsme pohybové hry, hry na Indiány, 

ale také jsme hodně zpívali s kytarou. Rytmické nástroje byly pro děti netradiční kamínky, 

větvičky, vše co vydávalo nějaký zvuk. To bylo super. PT pro předškolní děti s odkladem 

školní docházky hodně znamenala – jednak si zvykaly na školní režim, ale především 

získaly nové zkušenosti a poznatky. Seznámily se s novými kamarády a navázaly nová 

přátelství. 



   
 

   
 

Velice si vážím spolupráce a zájmu rodičů o dění v naší třídě. Jsem na ně právem 

pyšná a za to jim patří velké díky. Přeji si, aby jejich zájem o dění ve škole neopadl a trval 

i v dalším období.                                                                

Školní rok jsme ukončili 30. 6. 2022 s počtem žáků 14 ve třídě.  

   Tř. uč. A. Brabcová 

Koordinátorka EVVO – souhrnná zpráva:  

 

V letošním roce jsme se s environmentálními aktivitami vrátili na úplný počátek 

ekologické výchovy. Značná část nutného jednorázového proticovidového materiálu plnila 

odpadkové koše a my si opět připomínali principy třídění odpadu. Při významných dnech 

Den vody a Den Země jsme se hlavně zaměřili na spotřebu a nedostatek vody v krajině a 

ubývání pestrosti života. V přírodovědných předmětech jsme si připomínali způsoby, jak 

přírodu chránit a v poslední době i šetřit zdroji potravy. Na plýtvání potravinami se chceme 

zaměřit i v příštím školním roce včetně aktivit zaměřených na šetření energiemi.  

Pedagogové se pravidelně účastní seminářů i webinářů a své poznatky sdílejí s ostatními 

vyučujícími. Stále spolupracujeme s firmami EKO – KOM a Recyklohraní. V rámci 

Mezinárodního roku skla si žáci 7.B vyzkoušeli práci s vitrážovým sklem. 

 

Koordinátorka Žákovského parlamentu – souhrnná zpráva:  

 

Žákovský parlament byl v daném školním roce vyučován na 2. stupni jako povinně 

volitelný, na 1. stupni jako volitelný předmět.  

Nově jsme ověřovali propojení s environmentální výchovou. 

Proběhlé akce: Mikulášká - Připraveno pro první stupeň, velmi dobře hodnocená akce; 

Předvánoční jarmark – byl zrušen hygienickými opatřeními; Organizace humanitární sbírky 

základních potřeb pro ukrajinské děti; Velikonoční zdobení – celoškolní projekt pro 

každého; Zdobení perníčků vlastní výroby - akce se zúčastnilo více než 150 žáků, výtěžek 

věnován na výrobu dveřních keramických ozdob pro Domov seniorů; Účast na zasedání 

městského parlamentu s vybranými žáky – MÚ Litvínov, plán dalších zasedání 

a společných aktivit. 

Spolupracujeme s CEDU - účast na celostátní konferenci žákovských parlamentů, plán 

spolupráce s partnerskou základní školou v Ústí nad Labem. 

Máme rozpracované návrhy na organizaci svačinek ve škole.   

Scházíme se v nově  vybavené učebně. 

Plánujeme akci: Přiveď někoho na návštěvu (zábavné a diskuzní odpoledne se členy 

MŽP). 

 



   
 

   
 

Koordinátor sportovních aktivit – souhrnná zpráva:  

 

Sportovní soutěže se pomalu v letošním školním roce vracely do normálního 

předcovidového stavu. Rozběhlo se několik soutěží mezi školami - Přespolní běh, atletický 

čtyřboj, minikopaná. V rámci hodin tělesné výchovy žáci plnili Olympijský víceboj 

a ve druhém pololetí se uskutečnil projekt Škola se hýbe, ve kterém se každý měsíc 

uskutečnily dva mezitřídní turnaje a spousta individuálních a třídních výzev. Projekt 

vyvrcholil úspěšnou školní olympiádou. Soutěže a výzvy, které byly součástí tohoto 

projektu, se setkaly s velkou účastí žáků, ale také vyučujících, a při plnění výzev i rodičů, 

a můžeme je považovat za velmi úspěšné a navazovat budeme i v dalším školním roce. 

 

Koordinátorka čtenářské gramotnosti – souhrnná zpráva: 

 

Díky dlouhodobé podpoře čtenářství vzniklo ve škole přívětivé prostředí pro jeho 

rozvoj. Neustále doplňované knihovničky po celé škole i rozšiřující se fond zajímavých 

aktuálních titulů k zapůjčení poskytuje prostor pro vlastní výběr volnočasové četby žáků 

i rozšiřující se možnosti do hodin českého jazyka. Přibližujeme četbou žákům pochopení 

důležitosti toho umět správně číst.  

Pomocí vzdělávání učitelů jsou také rozšiřovány metody využívané pro rozvoj 

kritického čtení a čtení s porozuměním. Dlouhodobá činnost se odráží na zájmu žáků číst 

a rozšíření řad čtenářů. Po distanční době je také viditelný návrat ke knihám a ukazuje se 

nezastupitelnost fyzické přítomnosti textu.  

Na druhé straně v době digitálních technologií klademe důraz na gramotnost 

v oblasti mediálních sdělení a využíváme aktuální texty při rozvoji kritického myšlení. 

 

Ve školní knihovně mají žáci k dispozici téměř dva a půl tisíce titulů knih. Větší část 

tvoří beletrie pro děti a mládež, další encyklopedie a naučné knihy. Škola také při rozvoji 

čtenářské gramotnosti velmi úzce spolupracuje s Městskou knihovnou.  

 

Zároveň jsme také doplňovali knižní fond učitelské knihovny o odbornou 

pedagogickou literaturu. Šlo zejména o literaturu z oblasti pedagogiky a psychologie.  

Neméně důležitým informačním zdrojem byl pro žáky i učitele internet. V tomto 

období jsme se při výuce zaměřili nejen na vyhledávání informací, ale především na jejich 

třídění a hodnocení kvality jednotlivých informací. Využívali jsme i volně nabízené aplikace 

po internetu. Ve škole byly používány v některých předmětech interaktivní učebnice 

nakladatelství Fraus i učebnice vlastivědy z nakladatelství Nová škola, v hodinách cizích 

jazyků byly využity on-line testy a křížovky nakladatelství KLETT. 

 

 

 

 



   
 

   
 

Koordinátorky PRCH – souhrnná zpráva:  

 

Základním principem prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení 

a minimalizaci rizikových projevů chování, výchova ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji 

pozitivního sociálního chování, psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací 

osobnosti. Cílem je zabránit výskytu rizikového chování nebo co nejvíce omezit škody 

působené jejich výskytem mezi žáky. 

Realizujeme činnosti, které žáky motivují k uvědomění, že škola jim dává nejen 

základní znalosti, ale i sociální interakci, možnost formovat osobnost, rozeznávat priority, 

schopnost stanovit si dosažitelné cíle a základy slušného a asertivního chování. 

 Letos jsme se ze základních projevů rizikového chování zaměřili hlavně na klima 

třídy a klima školy. Nepatří to mezi základní druhy rizikového chování, ale vzhledem 

k současné situaci a stavu žáků po návratu do škol je více než aktuální. Momentální stav 

dětí a mládeže je více než alarmující a je důležité podchytit vše včas. Velké množství času 

strávené doma u online výuky, nejistota, jestli bude třída v karanténě či nikoliv, měnící se 

pravidla... to vše má vliv na psychiku dítě, jeho pocit jistoty a bezpečí.  

Děti ztratily pojem o čase, zmizel jim režim, obyčejné povinnosti, kontakt s lidmi. 

Během dlouhé doby izolace se objevily závislosti na nikotinu a IT, neschopnost regulovat 

své chování, neochota respektovat obecně platné normy, někdy i pud sebezáchovy 

či zdravý rozum. Souběžně s tím děti prožívaly velice silné emočně negativní chvíle 

způsobené ztrátou člena rodiny, rozpadem manželství rodičů, ztrátou kontaktu 

s nejbližšími. Všechny tyto a další zážitky se odrážejí v následném chování dětí v běžných 

situacích a tím i ve škole, ačkoliv má škola po rodině druhé největší místo v životě.  

Bylo potřeba, aby škola byla připravena na všechny aspekty a možnosti. Je potřeba 

podpořit práci třídních učitelů i ostatních, aby se žáci vrátili do běžného režimu bezbolestně 

pro všechny zúčastněné a co nejdřív. Proto hlavním úkolem školního metodika prevence 

bude naslouchat, řešit, pomáhat a být kdykoliv k dispozici pro žáky, třídní i netřídní učitele 

či rodiče.  

V rámci prevence jsme pokračovali ve spolupráci s p. Hejčovou (preventistka MP 

Litvínov), Zdravotním Ústavem Ústí nad Labem, adaptačním pobytem pro žáky 6. r., Kočičí 

zahradou pro žáky I. stupně, výstavou nebo prezentací aktivit žáků ve vztahu k životu 

a rodičům, účastí v projektech s problematikou prevence RCH a podporou aktivit 

pedagogů v této oblasti. Pro učitele škola odebírá časopis (Ne)bezpečná škola a Třídní 

učitel, který rozšiřují povědomí v oblasti práce se třídou, klima třídy či rizikového chování, 

prakticky i legislativně. 

  

 

 

 

 



   
 

   
 

Školní speciální pedagog – souhrnná zpráva:  

    

V době prezenční výuky probíhaly pravidelné schůzky s AP, kde si navzájem 

předávaly zkušenosti a referovaly o pokrocích žáků s PO, měly možnost konzultovat různé 

edukační a výchovné postupy.  

Dále jsem se účastnila pracovních porad školy, pravidelných setkání v rámci ŠPP 

(předávaly jsme si nezbytné informace k zajištění koordinace péče o žáky, konzultovaly 

s ŠA).  

Dle potřeby probíhala setkání s TU/vyučujícími žáků v PO 1.-5.stupně a společně 

jsme konzultovali metody a formy práce s těmito žáky, vyhodnocovali účinnost opatření, 

domlouvali další postupy. Také probíhala depistáž vzdělávacích potřeb žáků a dětí v MŠ. 

Zde jsme také spolu s kolegyněmi pro některé děti vytvářely PLPP.  

Pokud to epidemická situace dovolila, docházela jsem na hospitace do vybraných 

tříd - sledování a zefektivnění spolupráce žák - AP - vyučující.  

Nepřetržitě probíhala pedagogická intervence nejčastěji pod vedením AP, speciálně 

ped. péče, tel. i osobní konzultace s rodiči žáků s SVP (nabídka pomoci, zjišťování potřeb 

rodiny v otázce vzdělávání).  

V době rotační/distanční výuky - probíhala péče o žáky s SVP, koordinovala jsem 

péči o off line žáky nebo žáky, kteří se z různých důvodů nepřipojovali pravidelně on-line 

na výuku. AP zajišťovaly individuální práci s žáky-předávání podkladů k učivu, 

zúčastňovaly se on – line výuky tak, aby mohly vysvětlovat učivo (na různých 

komunikačních platformách), i nadále probíhaly pravidelné schůzky ŠSP a AP. V rámci 

konzultací AP také přímo pracovaly s žáky, kteří potřebovali učivo dovysvětlit. Zajišťovaly 

úzkou spolupráci s rodinami, kde mnohdy znají podrobně rodinnou situaci a mohou tak 

na ni citlivě reagovat.  

Tak jako v době prezenční výuky, i v této době probíhaly konzultace 

s vyučujícími/TU k zajištění optimálních vzdělávacích potřeb jim svěřených žáků.  

I nadále jsem připravovala podklady pro zajištění kontrolních vyšetření v PPP/SPC 

pro žáky/děti ZŠ/MŠ zařazené do 2.-5.stupně, jimž končila doporučení ŠPZ a následně 

konzultovala navrhovaná opatření pro dané žáky/děti.  

Průběžně probíhal nákup pomůcek a potřeb pro žáky s SVP a jejich distribuce.  

Zajišťovala jsem předávání nových informací v rámci péče o žáky s SVP, 

připravovaných změnách v legislativě (např. péče o děti s OMJ).  

Probíhaly pravidelné konzultace s vedením školy, kterých jsem se zúčastňovala.  



   
 

   
 

Podílela jsem se na aktualizaci ŠVP školy, přípravě organizace pedagogické 

intervence, zajištění péče o děti s nadáním/vlohami pro určitou vzdělávací oblast.  

Dále probíhala spolupráce s NPI, kdy se jednalo o spolupráci v oblasti zpřesnění 

terminologie žáků s odlišnými životními podmínkami (a péči o ně), také s koordinátorem 

pro nadání - IKAP B2.  

 

Školní sociální pedagog – souhrnná zpráva (květen – srpen): 

Sociální pedagog začal na škole působit od května 2022. Jedná se o novou pozici, 

která nebyla ve škole nikdy předtím vykonávána. Práce sociálního pedagoga navazuje 

na činnost školních asistentů a speciálního pedagoga, se kterým úzce spolupracuje a který 

má největší přehled o žácích školy napříč všemi ročníky, ze sociálně znevýhodňujícího 

prostředí. I přesto však není vždy jednoduché tyto žáky rozpoznat, proto je třeba 

spolupracovat také s pedagogy školy, třídními učiteli, asistenty pedagoga, kteří s nimi jsou 

v pravidelném kontaktu a předávat si navzájem informace.  

Sociální pedagog díky získaným informacím vyhledá žáky z tohoto prostředí 

a pokud rodič spolupracuje, započne intervenci. Klíčová je spolupráce a snaha žáků 

i rodičů, chtít si nechat pomoci, bez toho není změna možná.  

Pravidelnými konzultacemi (jak ve škole, tak v terénu) se nastaví malé cíle, které 

vedou k tomu hlavnímu cíli, aby děti do školy pravidelně docházely, plnily si svoje 

povinnosti, připravovaly se do školy, vypracovávaly si domácí úkoly, nosily pomůcky, 

chodily řádně oblečené a vybavené pestrou a vyváženou stravou, trávily aktivně 

a perspektivně svůj volný čas, naučily se novým dovednostem, spolupracovaly se 

spolužáky, hledaly si ve škole nové kamarády a přejímaly správné vzorce chování.  

Sociální pedagog disponuje znalostmi sociálního poradenství, popřípadě ví, s jakou 

legislativou pracovat a na jaké instituce se obrátit. Náplní práce je také účast 

na pravidelných poradách vedení školy, na poradách školního poradenského pracoviště 

(spolupráce s výchovným poradcem a metodiky prevence), poradách asistentů pedagoga. 

Vzhledem k uprchlické vlně migrantů z Ukrajiny, kvůli válečnému konfliktu, naši 

školu začali navštěvovat noví žáci, sociální pedagog s nimi byl v pravidelném kontaktu. 

Zajímal se o jejich materiální vybavenost, úroveň porozumění a snažil se jim poskytnout 

v těchto oblastech podporu, samozřejmě v rámci možností.  

Díky školní sbírce a kvalitní spolupráci školy s Městským úřadě v Litvínově bylo 

možné potřebným žákům rozdělit hygienické potřeby, oblečení, základní potraviny, léky, 

hračky, školní pomůcky a další předměty denní potřeby.  

Dalším důležitým aspektem práce s žáky z Ukrajiny bylo také nabídnutí pomoci 

a spolupráce jejich rodičům při řešení jejich situace, např. sestavení životopisu, hledání 



   
 

   
 

zaměstnání – vhodných nabídek, podpora a pomoc při komunikaci se zaměstnavateli, 

lékaři apod.  

Někteří žáci potřebovali na adaptaci v novém prostředí více času, pedagogové to 

respektovali a konzultovali se sociálním pedagogem konkrétní problémy, které následně 

řešil. Pracoval také jednotlivě s žáky a zjišťoval informace o žácích, rodině, možnostech 

pomoci, prostřednictvím her jim pomáhal nejen s učením českého jazyka, ale také 

k navázání kontaktu a vytvoření příjemné atmosféry a pocitu bezpečí.  

Spolupráce byla navázána také s dalšími žáky školy a jejich rodiči, většinou 

se jednalo o problémové chování dětí, vysokou absenci, špatné studijní výsledky – 

podpora, motivace a doučování, psychické problémy – podpora a zjištění přesných obtíží 

a doporučena odborná pomoc.  

Sociální pedagog také navázal spolupráci s Klubíkem, poznal jeho fungování 

a jednotlivé členy, podílel se na jeho aktivitách, inspiroval se pro vznik Klubu pro starší děti 

od 5. ročníku, který je plánovaný na příští školní rok. Připravuje koncepci Klubu, jednotlivé 

aktivity, kroužky, zázemí Klubu, materiál, vytipovává děti, které by o Klub měly zájem. 

Spolu se školními asistentkami a metodickou podporou speciálního pedagoga 

zajišťoval program a aktivity v Letní školičce první dva týdny letních prázdnin. Zaměřoval 

se především na vzdělávací aktivity (opakování a procvičování, násobilka či vyjmenovaná 

slova hrou, spodoba znělosti, četba, porozumění textu, práce s tablety, kvízy, otázky, 

doplňování, sestavování slov, hra s anglickými slovíčky, hudební a pohybové aktivity, 

společenské hry, hry na seznamování apod.), odpolední, hravé a rekreační aktivity měly 

na starosti školní asistentky. 

 
 

 



   
 

   
 

Hodnocení chování  

U většiny žáků bylo chování ve škole a při školou organizovaných akcích dobré. 

Bohužel jsme se nevyhnuli některým negativně hodnocených projevů - nevhodné chování 

žáků 9. ročníků při návštěvě Památníku Terezín. 

Problémy v chování jednotlivců se zpravidla zabývá výchovná komise, nejčastěji 

jsme řešili neomluvenou absenci a nevhodné chování žáků ve škole. Zaměřili jsme se také 

na intenzivní komunikaci se zákonnými zástupci a tím i okamžité řešení problémových 

situací. Škola úzce spolupracovala s pedagogicko-psychologickou poradnou 

a se Střediskem výchovné péče v Mostě.  

Na I. stupni ZŠ se v rámci třídních kolektivů udělovala nejčastěji napomenutí TU či 

třídní důtky za zapomínání pomůcek a nepřipravenost na výuku. Nevhodné chování vůči 

spolužákům či dospělým je spíše ojedinělý jev, který se dá řešit domluvou. Ředitelská 

důtka byla udělena za vyšší počet neomluvených hodin.  

Na konci školního roku bylo několik žáků hodnoceno sníženým stupněm z chování, 

převážně ovšem za neomluvenou absenci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Hodnocení výsledků vzdělávání 

 

V 1. i 2. pololetí tohoto školního roku měl i přes covidová opatření každý vyučující 

u většiny žáků dostatek podkladů ke klasifikaci a hodnocení probíhalo dle stanovených 

pravidel školy.  V tomto školním roce jsme přistoupili ke slovnímu hodnocení výchov. 

Společná vize zejména v oblasti motivační se však minula účinkem. Žáci hodnocení 

nerozuměli, pro mnohé mělo spíše demotivační charakter, k tomu se připojili i technické 

potíže při práci v prostředí Bakaláři. Od příštího školního roku se tedy vracíme k hodnocení 

známkou s důrazem na formativní hodnocení.  

Nově jsme se také museli řídit hodnocením žáků, kteří nastoupili do naší školy 

v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině. Tito žáci měli pravidelnou jazykovou přípravu 

pod vedením paní učitelky Ladislavy Kaslové a paní asistentky Aleny Rambouskové. 

Vzhledem ke snaze a pokroku, kteří všichni žáci udělali byli ve 2. pololetí hodnoceni 

známkou z hlavních předmětů a slovním hodnocením z výchov. Součástí vysvědčení byl 

i osobní dopis od třídního učitele, ve které byla zmíněna míra pokroku a také zapojení se 

do aktivit třídy - školy.  

 

Informační zdroje pro žáky  

 

Souhrnná zpráva koordinátora ICT: 

 

Během školního roku 2021/2022 byl ve všech počítačích vyměněn HDD za SSD. 

Během školního roku byla pořízena do žákovského parlamentu mobilní počítačová 

učebna s 10 zařízeními Surface Go 3 včetně nabíjecího kufru. Využít lze nejen pro potřeby 

žákovského parlamentu.   

Na žádost žáků 8. a 9. ročníků byla pořízena 1 kopírka, která byla umístěna 

na chodbu, aby žáci mohli kopírovat a tisknout. Z důvodu tisku byly na chodbu pořízeny 

dva kiosky, do kterých byly umístěny počítače pro potřebu žáků. Přístupy ke kopírce 

pro žáky se ve spolupráci s firmou Develop zatím v tomto školním roce nepovedlo 

zprovoznit. Vše by mělo začít fungovat s novým školním rokem. 

V pavilonu D byla dokončena výstavba prostoru pro divadlo. Kromě stavebních 

úprav, datových a rozvodů elektrického proudu byl namontován projektor s elektrickým 

plátnem včetně ozvučení a počítače.  

Z finančních prostředků Národního fondu obnovy na nákup digitálních pomůcek 

byla zatím pořízena druhá mobilní učebna s 10x Surface Go 3 včetně nabíjecího kufru, 3x 

3D tiskárna, 10x notebooků pro půjčování pro žáky, 32x BBC micro:bit kutilský kit včetně 

příslušenství. Na žádost učitelů bylo dále pořízeno 100x tabletů Lenovo Tab P11 Plus 

včetně aktivního pera a klávesnice pro využití ve výuce. Dále bylo pořízeno 4x Pasco 



   
 

   
 

Sensorium Fyzika, 4x senzor síly, 1x senzor Ph kapalin, senzor tepu, senzor CO2 a senzor 

krevního tlaku. Školní online licence vzdělávací aplikace Corinth 3D pro 400 žáků na 3+2 

roky zdarma. Zbývající prostředky budou profinancovány v závěru roku 2022.  

Škola projevila zájem připojit se Ústeckému kraji a licencím Microsoft 365 A3. 

Smlouva bude uzavřena na 3 roky s platností od 1. 2. 2023. Zatím škola využívá Office 

365 A1. 

Ve škole začala v červnu modernizace infrastruktury jazykových učeben, učebny 

fyziky, dílen, kuchyňky a dvou kabinetů. Předpokládaný konce modernizace je září 2022. 

Ve škole kromě stavebních úprav bude dodána i technika digitálních pomůcek: 5x 

Interkativní displej 86“ 4K UHD, 50x notebook pro žáky včetně 2x nabíjecí skříň na tyto 

netebooky včetně síťových prvků do jazykových učeben. Dále dojde k navýšení 

přístupových bodů do Wi-Fi - 15x WiFi AP WiFi 802.11 a/b/g/Wi-Fi 4/ Wi-Fi 5/ Wi-Fi 6 D+M, 

i k posílení datových rozvodů v daných učebnách - 5x L2 switch, 48x 1Gb PoE porty, 4x 

1Gb SFP. Dále bude dodána 1x kopírka A3, 2x 3D tiskárna a 9x počítač. 

Kromě zmíněné rekonstrukce objednala škola posílení datových rozvodů ve druhém 

patře v pavilonu A (nad ředitelnou). Jedná se o čtyři kmenové učebny. 

Všichni žáci školy od 1. – 9. ročníku měli v uvedeném školním roce přístup 

ke službám Office 365 a mohli si do domácích počítačů nainstalovat nejnovější 

desktopovou verzi Office Professional.     

Pro správu serveru, školní sítě a jejího zabezpečení jsme využívali služby externí 

firmy. Od 1. července došlo ke změně firmy. Bez těchto služeb si škola neumí představit 

svůj další rozvoj v oblasti ICT.  Neustále pracujeme na zkvalitnění přístupu k ICT, 

ale i na větším zabezpečení školní sítě.    

 
 

4. Přijímací řízení, zápis do 1. ročníku  

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 

Přijímacího řízení na SŠ ve školním roce 2021/2022 se zúčastnilo 62 žáků 

z 9. ročníku spolu s 6 žáky z 5., 2 žáky z 7. a 9 žáky z 8. ročníku. 3 žáci odešli na víceletá 

gymnázia před ukončením základního vzdělávání. Každý žák si mohl pro 1. kolo podat 

2 přihlášky. Podíleli jsme se také na aktivní pomoci rodičům při přijímacím řízení na SŠ, 

kdy odevzdání přihlášek přímo do škol je povinností žáků, respektive jejich zákonných 

zástupců. Aktualizovali jsme webové stránky školy při každé změně a pomáhali žákům 

i rodičům se v přijímacím řízení na SŠ orientovat. Výchovná poradkyně pomáhala rodičům 

také v rozmisťovacím řízení, podávala informace o volných místech na SŠ. 



   
 

   
 

Všechny informace týkající se volby povolání či kariérového poradenství jsme 

poskytovali i v rámci našich webových stránek www.zsruska.cz.  

Velkou roli při rozhodování sehrává povinný vyučovací předmět „Volba povolání“, 

který se vyučuje v 8. a 9. ročníku. 

 

Projekt „Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji“ 

Zkrácený název projektu: ÚK IKAP B2 

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017431 

Období realizace: 1. 4. 2020 – 31. 3. 2023 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání 

 

 

Partnerem projektu v aktivitě KARIPO je Pedagogicko- psychologická poradna 

Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, 

příspěvková organizace (PPP Teplice), která bude má zřízeny pozice koordinátora 

KARIPO. Koordinátoři KARIPO v rámci PPP jsou proškoleni v oblasti kariérového 

poradenství a práce se SW KARIPO. Speciální software KARIPO tvoří komplexní podporu 

kariérové poradenství. Pomocí práce se speciálním software možno provádět diagnostické 

testy žáka (psychologické, zájmové), je umožněna tvorba plánů a cílů, zajistí se propojení 

na databázi povolání a škol, jsou získána agregovaná data o profilech žáků pro školu. 

Koordinátoři KARIPO v rámci své činnosti spolupracují přímo s kariérovými 

poradci/výchovnými poradci na základních školách a zaučí je v práci s diagnostickými 

nástroji a SW KARIPO. Jednotlivá škola tak získá speciální nástroje pro plánování kariéry. 

Kariéroví/ výchovní poradci pracovníci na školách aktivně využívají SW Karipo pro 

své žáky. Tím je lépe podpořena jedinečnost každého žáka, usnadní se mu vhodný výběr 

navazujícího studia a zamezí se předčasným odchodům ze vzdělávání. Využity pro práci 

s žáky a pro výchovné poradce ze škol jsou také již zpracované materiály vč. spotů 

na obory zdravotnictví, stavebnictví atd. 

Školy jsou vybrány na území Ústeckého kraje - okres Litoměřice, Ústí nad Labem, 

Děčín, Teplice, Most, Chomutov, Louny. 

 

Naše škola se v letošním školním roce pokračovala v projetu IKAP II - Salmondo 

Junior. Salmondo je online pomocník pro podporu kariérového poradenství na základních 

a středních školách. 

http://www.zsruska.cz/


   
 

   
 

Probíhal v hodinách Volby povolání. Dostali jsme celkem 134 licenčních klíčů, 

a to pro třídy VoP 8. A, B, C a VoP 9. A, B, C, které se aktivně zapojili do tohoto projektu 

(prezenčně i online).  

Spolupracovali jsme s Mgr. D. Škarydovou (konzultantkou Salmonda) a proběhly 

návštěvy v hodinách VoP. Představení: nových metod, technik, vzdělávání v rámci tohoto 

předmětu, náslechy. V rámci tohoto projektu jsme získali spoutu materiálů do hodin VoP 

a taky se p. Obrdová zúčastnila školení v rámci tohoto projektu (švýcarská metoda). 

I letos byly povinné přijímací zkoušky na SŠ s maturitním oborem. Na přijímačky 

se připravovali už od září v rámci výuky Čjl a M.  

Žáci ZŠ a MŠ Litvínov, Ruská 2059 podali zápisové lístky na tyto střední školy: 

Přehled umístění žáků na střední školy  

5. ročník: Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov: 3 žáci 

7. ročník : SOŠ: 1 žákyně 

8. ročník: SOŠ: 8 žáků 

9. ročník: Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov: 2 žáci 
9. ročník: SŠ - maturitní obor: 31 žáků a SOŠ - učební obor: 28 žáků 
Střední škola s talentovou zkouškou: 1 žákyně (grafický design – Teplice)  

4 žáci si zažádali o 10. rok docházky na ZŠ 

1 žák z 8. ročníku nebyl přijatý v 1. kole, ale o 2. kolo nejevil zájem a není přijatý na SŠ. 

 

Zápis žáků do prvního ročníku  

Žáci 1. tříd přicházejí převážně z „našich“ mateřských škol. Klademe velký důraz 

právě na spolupráci s mateřskými školami Vláček, Parník a Pod Lesem, záleží nám 

na bezproblémovém přechodu dětí do vyššího stupně vzdělávání. Mezi školou a školkami 

probíhá vzájemná spolupráce (viz. Výše)  

Po dvou letech probíhal zápis do 1. tříd za přítomnosti dětí, a to v termínech 

6. a 7.dubna 2022.  V rámci zápisu jsme využili elektronickou evidenci žáků 

(zapisyonline.cz) a poprvé také možnost rezervace na konkrétní čas a termín, čímž jsme 

zajistili bezproblémový chod zápisu, což ocenili i rodiče. K zápisu se dostavilo celkem 90 

dětí, z toho 31 po odkladu školní docházky. O odklad školní docházky požádalo 14 

zákonných zástupců. Do 1. třídy by tak mělo nastoupit 76 dětí. Jednou z vizí naší školy je 

být školou, do které děti chodí rády, kde se cítí bezpečně, kde jsou učitelé kreativní, 

s pozitivním přístupem, s lidským způsobem jednání a současně nastavující dětem 

hranice, vstřícní k „novému”. A i proto jsme se rozhodli pro otevření čtyř prvních tříd 

v novém školním roce.    



   
 

   
 

Velký zájem je také o přípravnou třídu na naší škole. O zařezaní do přípravného 

ročníku si žádají rodiče z různých spádových oblastí i okresů. V novém školním roce tedy 

budou fungovat opět dvě přípravné třídy.  

 

5. Vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu  
 

Základní vizí školy je se všemi partnery vytvořit humánní školu zajímavou pro žáky, 

kde je pamatováno na přátelství, společné trávení volného času, vychovanost i řád. 

Akcentujeme komunikaci, spolupráci, dobré klima třídy, školy, bezpečné prostředí, 

vztahy mezi žáky. Jako prioritní je pro nás rozvoj čtenářské gramotnosti napříč všemi 

předměty, celou školou. 

Cílem je žák, který je vybavený znalostmi, vědomostmi a kompetencemi tak, aby 

byl úspěšný v dalším vzdělávání, v dalším životě.  

 Úspěchem je, pokud se žáci ve škole smysluplně vzdělávají v příjemné 

a tvořivé atmosféře moderními metodami, rozvíjejí svou osobnost a schopnosti na svou 

maximální úroveň, uvědomí si nutnost celoživotního vzdělávání. 

Prioritou je 

• kvalitní výchova a vzdělávání a inovace výchovně vzdělávací strategie 

• propojení výuky ve všech předmětech s potřebami skutečného života, 

vzdělávání se musí opírat o aktuální výsledky lidského poznání, podporuje 

tvořivost a vychází vstříc rychle se měnícím potřebám společnosti a trhu práce 

• všestranný individuální rozvoj žáků 

• podpora sportovních a pohybových aktivit žáků a dětí 

• dobré pracovní klima, škola jako příjemný a bezpečný prostor pro všechny 

• systematické vedení žáků k porozumění zákonitostem přírody, které jim 

umožní předvídat dopady lidské činnosti na životní prostředí 

• otevřená komunikace mezi všemi zúčastněnými 

• uplatňování účinných moderních metod a forem vzdělávání, přístupů 

a diferencovaných činností při výuce 

• materiální rozvoj školy 

• spolupráce se školskými poradenskými zařízeními 

• odměňování inovativní a tvořivé práce 

• společné plánování a rozvoj školy 

• podpora kvalitní výuky a učitele 

• snižování nerovnosti ve vzdělávání, důraz na individualizaci ve vzdělávání 

• příprava a motivace žáků k celoživotnímu učení, příprava na pracovní 

uplatnění 

• osobnostní rozvoj přispívající ke zvyšování kvality lidského života 



   
 

   
 

• rozvoj aktivního občanství vytvářející předpoklady pro solidární společnost, 

udržitelný rozvoj a demokratické vládnutí 

• podpora metod hodnocení zaměřených na sledování individuálního pokroku 

každého žáka včetně rozvoje formativního hodnocení 

• podpora efektivní a cílené primárně preventivní aktivity určené žákům 

i pedagogům s cílem minimalizace či oddálení rizika spojeného s výskytem 

rizikového chování 

• rozvoj a účinné zapojování do vzdělávacího procesu aktivity vedoucí 

ke zdravému životnímu stylu 

• úzká spolupráce s našimi mateřskými školami 

• aktivity směřující k usnadnění přechodu dětí a žáků na vyšší stupeň vzdělávání 

• podpora činnosti školní družiny 

 
Škola průběžně vyhodnocuje své cíle, výsledky jsou popsány v tomto dokumentu.  

 

 

 

 

 
 



   
 

   
 

6. Výsledky vzdělávání žáků podle cílů stanovených v ŠVP 

a podle poskytovaného stupně vzdělání   

 

 
 

Tabulka je ovlivněna slovním hodnocení z tělesné, výtvarné, pracovní a hudební 

výchovy. Do průměru nejsou výsledky vzdělávání v uvedených předmětech promítnuty. 



   
 

   
 

7. Prevence sociálně patologických jevů, rizikového chování 

a zajištění podpory dětí a žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami, nadaných, mimořádně nadaných a s nárokem 

na poskytování jazykové přípravy  

 
Nejčastěji mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na naší škole patřili 

žáci s narušenou komunikační schopností, poruchami učení a chování, tělesným 

postižením, pervazivními vývojovými poruchami, mentálním postižením. Tito žáci byli 

nejčastěji zařazováni do PO 2- 4. S žáky bylo pak pracováno dle příslušných Doporučení 

ŠPZ, byla jim poskytována speciálně pedagogická péče, ať už v rámci vyučování, či 

po  vyučování - nejčastěji formou individuálních konzultací, případně je jim byl sestaven 

IVP. 

Efektivní fungování vzdělávání a péče o žáky se SPU předpokládala velmi těsnou 

spolupráci učitelů, třídních učitelů a rodičů, školního poradenského pracoviště.  

U mnohých dětí/žáků byly zjištěny obtíže lehčího rázu, ti byli pak zařazeni do PO 1, 

nejčastěji byly upravovány metody a formy práce, žákům byla nabízena pedagogická 

intervence/doučování, zjm. u žáků v tomto stupni podpory se osvědčil častější kontakt 

rodiny a školy, případně byl vypracován Plán pedagogické podpory. 

Mezi žáky s SVP také patřili žáci, jejichž výukové či výchovné obtíže byly podmíněny 

působením vnějších činitelů- jednalo se o žáky s odlišnými životními či kulturními 

podmínkami: nevhodná rodinná výchova, špatný vliv vrstevníků, party, jazyková bariéra 

apod. Tito žáci byli zařazeni nejčastěji do PO 1 a péče o ně byla řešena ve spolupráci 

s vyučujícími, případně pokud byla třeba komplexnější péče, pak řešena v rámci školního 

poradenského pracoviště (alternativa ŠD - Klubík, s rodiči i žáky samotnými pracovaly 

pracovnice ŠPP- dle povahy problémů, bylo jim nabízena pedagogická 

intervence/doučování). 

 

K žákům s nedostatečnou znalostí českého jazyka/ odlišným mateřským jazykem 

jsme přistupovali dle § 20 Školského zákona nebo dle § 16 a příslušných navazujících 

vyhlášek.  

V rámci péče, která jim byla školou poskytována, byli tito žáci se souhlasem rodičů 

zařazování hodin jazykové přípravy (4 hod. týdně), kde s nimi pracovali zkušení 

pedagogové, případně jim byla nabízena pedagogická intervence/doučování. Pokud měli 

rodiče zájem, spolupracoval s nimi sociální pedagog.  

 

Péče o děti a žáky vykazující nadprůměrných výsledků v určitých oblastech 

vzdělávání. Koordinaci péče o tyto žáky spolu s pracovníky školního poradenského 

pracoviště zajišťují koordinátorky pro nadané (zvlášť pro první a druhý stupeň). Péče 



   
 

   
 

o nadané děti je zakotvena ve školském zákoně: Zákon č. 516/2004 Sb., vyhlášce 

č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 

Dětem/žákům, i když nebyli diagnostikováni jako nadaní/mimořádně nadaní, 

ale zajímali se o určitý předmět (téma), nabízeli pedagogové rozšíření vědomostí 

a znalostí zábavnou, hravou formou, odkazy na literaturu, webové stránky či ostatní média. 

Vyučující tak umožňovali, aby si žáci mohli výklad doplňovat, připravovat si referáty, 

účastnit se soutěží.  

V letošním školním roce byli takoví žáci z 2.-5. tříd zařazeni v rámci disponibilních 

hodin a příslušného ročníku do jedné skupiny, kde si rozšiřovali své vědomosti podle 

zájmů, učili se společně kooperovat, využívat moderní technologie při získávání informací.  

Svůj zájem a znalosti ze svého oblíbeného oboru mohli zveřejňovat formou nástěnek, 

příspěvků na web školy, prezentacemi pro spolužáky či relacemi prostřednictvím školního 

rozhlasu.  

Žáci 2.stupně se pak scházeli po vyučování a pracovali na společných tématech, 

zaměřovali se také na sebepoznání, komunikaci a kooperaci. 

Žákům byl také nabízen kroužek zábavné logiky, deskových her (křížovky, sudoku, 

rébusy, hlavolamy, piškvorky), žáci, kteří projevili manuální šikovnost a kreativitu se mohli 

zapojit v rámci Technického klubu. 

Průběžné vyhledávání nadaných dětí je klíčové pro kvalitní nastavení vzdělávacích 

programů, podporujících rozvoj individuálních schopností každého žáka. Identifikace 

nadaných je podstatným momentem individualizace vzdělávání, ať už z pohledu optimální 

strukturace výuky těchto žáků ve specializovaném programu, nebo v rámci jejich integrace 

v běžném vzdělávacím proudu. K pedagogické diagnostice lze využívat nástroje, které 

mají různou podobu, formální či neformální zpracování, s možností následné kvantitativní 

či kvalitativní analýzy jejich výstupů.  

Za nástroje pedagogické diagnostiky je možné považovat zejména posouzení 

projevů nadaného žáka, pozorování žáka v kontextu výukové situace a zadávání 

inspirativních úloh, které mají diagnostický charakter, napříč vyučovacími předměty. Mezi 

zdroje informací o žákově nadání – tedy mezi zdroje pedagogické diagnostiky – lze rovněž 

řadit rozbor studijních výsledků žáka, aktivní zapojení a výsledky v oborových 

a mezioborových soutěžích a olympiádách či profil zájmové činnosti žáka. Do nominační 

fáze identifikačního procesu patří i didaktické testy, zjišťování úrovně kreativity 

nestandardizovanými metodami, nominace vrstevníky a rodiči (informace z rodinné 

či vrstevnické anamnézy).   

V letošním školním roce jsme se kromě výše uvedených metod zaměřili na aktivní 

vyhledávání výše uvedených žáků prostřednictvím diagnostického nástroje IDENA. 

Škola mám vypracovaný plán inkluzivního vzdělávání:  https://zs.zsruska.cz/wp-

content/uploads/2021/09/Plan-inkluzivniho-vzdelavani.pdf 

https://zs.zsruska.cz/wp-content/uploads/2021/09/Plan-inkluzivniho-vzdelavani.pdf
https://zs.zsruska.cz/wp-content/uploads/2021/09/Plan-inkluzivniho-vzdelavani.pdf


   
 

   
 

8. Výsledky inspekcí ČŠI  
Na podzim roku 2021 proběhlo ve škole rámci dobrovolného výběrového Zjišťování 

výsledků vzdělávání žáků 5. - 9. ročníku. Do zjišťování jsme se zapojili dobrovolně 
společně s dalšími 885 školami z celé ČR.  

Zjišťování probíhalo v českém a anglickém jazyce a v matematice. 
 
 
 
 
 

Výsledky víceméně kopírovaly výsledky z května 2017. Nejhůře dopadli žáci opět 
v matematice. 

Výsledky v 9. ročnících: 

 

 



   
 

   
 

 

Zajímavá byla také následná analýza výsledků podle jednotlivých kritérií - např. 
Hospodářské a sociální znevýhodnění, sociálně ekonomický status, digitální kompetence 
ve výuce, koordinační činnost vedení školy, populační a rezidenční charakteristika. Potvrdil 
se známý fakt vlivu sociálního znevýhodnění na kvalitu vzdělávání. 

S konkrétními výsledky byli seznámeni pedagogové, žáci a v případě zájmu i jejich 
zákonní zástupci.  

Výsledky testování školy jsou pro zaměstnance školy k dispozici v elektronické 
podobě na serveru školy, mohou s nimi průběžně pracovat. 

Vedení školy i předmětové komise výsledky také analyzovaly a přijaly konkrétní 
opatření. 

 
Na konci školního roku (květen - červen) proběhlo další výběrové zjišťování 

výsledků vzdělávání žáků na úrovni 5. a 9. ročníku.  

Okruh sledovaných vzdělávacích oborů zjišťování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. 
ročníků základních škol oproti původně široce vymezenému konceptu byl omezen pouze 
na dvojici základních předmětů (Český jazyk a Matematika), v případě 5. ročníku doplněn 
o test Dovedností usnadňujících učení. Výsledky zatím nejsou k dispozici. 

 

V srpnu škola obdržela školní zprávu k účasti vybraných tříd naší školy v mezinárodním 

šetření PIRLS 2021. Šetření si kladlo za cíl zjistit, jak si žáci ve 4. ročníku, kteří již začínají 

využívat čtení ke svému učení, dokážou poradit s porozuměním textu a do jaké míry jsou 

schopni pracovat s vybranými čtenářskými postupy. 

 



   
 

   
 

 

 

9. Mimoškolní aktivity  
Cílem mimoškolních aktivit je standardně nabídka takových činností žáků, které 

vytváří základní předpoklad pro prevenci rizikových forem chování. 

Je nutné konstatovat, že zájem o kroužky a další mimoškolní aktivity po covidové 

době rapidně poklesl. 

 Dramatický kroužek navštěvovalo pod vedením Mgr. G. Chmelíčkové 12 dětí.  
Kroužek Miniházené p. učitelky L. Vaňkové fungoval pouze v 1. pololetí, a to pro 12 dětí.  

 

 

Akce školy: 

 

Den Hodina Třída Akce Místo Zajišťuje 

3.9. celý den 6.C Adaptační pobyt ZŠ Ruská BÍL+TRÁ 

6.9. celý den 6.B Adaptační pobyt ZŠ Ruská BÍL+MAŮ 

10.9. celý den 6.A Adaptační pobyt ZŠ Ruská BÍL+SOCH 

27.9. 8.00 - 14.00 vyučující Teambuilding Klíny OND+KOM 

5.10. 
12.00 - 
16.00 

výběr žáků Přespolní běh Most OND+TRÁ 

6.10. 9.00 - 12.00 9.ročníky Zdravotní ústav ZŠ Ruská BÍL 

15.10. 
10.00 - 
13.00 

3. - 6. roč. Jak se dělá tanečník Litvínov OND 

12.11. 8.00 - 14.00 9.C zeměpisná exkurze Milešovka TRÁ + OND 

6.12. celý den 9.ročníky Mikuláš ZŠ Ruská OND 



   
 

   
 

            

31.1. 8.00-16.00 celá škola Den elegance a etiky ZŠ Ruská TU+KAS 

únor   celá škola Masopust ZŠ Ruská ŽEM 

14.2. 
14.30 - 
16.30 

6.-9. Skok vysoký ZŠ Ruská OND+TRÁ 

únor   6.-9. Lyžařský výcvik Klíny TRÁ+BOH 

10.2.   7.A,7.C Viana - zámek Litvínov ŽEM 

16.2.   7.-9. Trampolínky - kurz ZŠ Ruská OND 

17.2.   7.B, 7.D Viana - zámek Litvínov ŽEM 

28.2.   celá škola běh do schodů ZŠ Ruská OND,TRÁ 

7.3. 
14.30 - 
16.30 

8. + 9.roč. florbal ZŠ Ruská OND,TRÁ 

8.3. 8.00 - 11.30 8.A SOU Hamr Litvínov VOP 

9.3. 8.00 - 11.30 8.B SOU Hamr Litvínov VAŠ 

10.3. 8.00 - 11.30 8.C SOU Hamr Litvínov OBR 

16.3. 7.00 - 15.30 6.A,B IQ Landie Liberec MAŮ,SOCH 

17.3. 7.00 - 14.00 7.B Exkurze porcelánka Lubenec ŽEM 

18.3.   8.A,B,C Schola Humanitas - věda Litvínov VAŠ,VOP 

22.3. 8.00 - 10.00 9.A,B,C Cermátek ZŠ Ruská BÍL, LIŠ 

14.3. 
14.30 - 
16.30 

6. + 7.roč. florbal ZŠ Ruská OND,TRÁ 

23.3. 7.00 - 15.30 6.C,7.A IQ Landie Liberec TRÁ, BOH 

28.3. 8.00 - 12.00 celá škola Projekt - Výměna učitelů ZŠ Ruská VŠICHNI 

28.3. 
12.00 - 
15.00 

6.-9. Přehazovaná ZŠ Ruská OND,TRÁ 

29.3. 8.00 - 13.35 9.A,B,C Zdravotní ústav ZŠ Ruská BÍL 

29.3. 
10.00 - 
15.00 

6.B Zeměpisná exurze Jeřabina Jeřabina MAŮ 

30.3. 
10.00 - 
12.40 

7.A,B,D Prevence kriminality ZŠ Ruská BÍL 

5.4. 
10.00 - 
13.35 

6.A,B,C,7.C Prevence kriminality ZŠ Ruská BÍL 

11.4. 
14.30 - 
16.30 

6.-9. Míčový sedmiboj ZŠ Ruská OND, TRÁ 

11.4. 
12.30 - 
14.30 

celá škola Zdobení perníčků ZŠ Ruská BOH 

19.4. 7.00 - 15.30 9.B IQ Landie Liberec MÜL 

20.4. 7.00 - 15.30 8.A,B IQ Landie Liberec VOP,VAŠ 

21.4. 7.00 - 15.30 7.C,D IQ Landie Liberec KUB,LIŠ 

21.4. 7.00 - 15.30 9.C + 8.r. Terezín - exkurze Terezín ŠTE,SOA 

21.4. 8.00 - 14.00 výběr žáků okresní kolo kopaná Most TRÁ 

26.4. 8.00 - 13.00 6.B zeměpisná exkurze Osek MAŮ 

27.4. 8.00 - 13.00 7.C zeměpisná exkurze Osek MAŮ 

25.4. celý týden celá škola FIT test ZŠ Ruská OND, TRÁ 

27.4. 7.00 - 15.00 9.A IQ Landie Liberec ŠAB 

2.5. 8.00 - 13.00 7.A zeměpisná exkurze Osek MAŮ 

3.5. 8.00 - 13.00 8.A zeměpisná exkurze Osek MAŮ 

3.5. 7.00 - 15.00 8.C, 9.C Techmánie Plzeň OBR, SOA 

4.5. 8.00 - 13.00 8.C zeměpisná exkurze Osek MAŮ 

5.5. 7.00 - 14.00 výběr žáků Pohár rozhlasu atletika Most OND, TRÁ 

5.5. 7.00 - 14.00 9.A, 9.B Terezín - exkurze Terezín KUB 

6.5. 8.00 - 14.00 7.ročník Přírodovědná exkurze Teplice ŽEM,BOH,KUB,LIŠ 

9.5. 
14.30 - 
16.30 

6.-9. Badminton ZŠ Ruská OND, TRÁ 

10.5. celý den 6.-9. fotografování ZŠ Ruská MÜL 



   
 

   
 

11.5. 7.00 - 15.30 9.A zeměpisná exkurze Praha Praha TRÁ, KUB 

11.5. 8.00 - 13.00 8.B zeměpisná exkurze Osek MAŮ 

12.5. 8.00 - 13.00 7.B zeměpisná exkurze Osek MAŮ 

15.5. - 
19.5. 

týden 6.-9. sportovní pobyt Sušice OND, TRÁ 

20.5. 8.00 - 13.00 6.-9. divadelní představení Most OND + TU 

23.5. 
14.30 - 
16.30 

6.-9. kopaná ZŠ Ruská OND +TRÁ 

26.5. 7.00 - 15.00 9.B zeměpisná exkurze Praha KUB + AP 

30.5. 7.00 - 15.00 6.B třídní výlet Šumná MAŮ 

30.5. 7.00 - 15.00 7.C třídní výlet Fláje KUB 

30.5. 7.00 - 15.00 7.C třídní výlet Fláje LIŠ 

30.5. 7.00 - 15.00 8.A,B třídní výlet Šumná VOP, VAŠ 

30.5. 7.00 - 15.00 7.A třídní výlet Osek BOH 

30.5. 
14.30 - 
16.30 

2.stupeň atletický čtyřboj ZŠ Ruská OND,TRÁ 

31.5. 7.00 - 15.00 7.A třídní výlet Osek BOH 

31.5. 7.00 - 15.00 9.A třídní výlet Meziboří ŠAB 

1.6. 7.00 - 15.00 6.C třídní výlet Most TRÁ 

1.6. 7.00 - 15.00 7.B třídní výlet Ústí nad Labem ŽEM 

1.6. 7.00 - 15.00 9.A třídní výlet Klíny ŠAB 

2.6. 7.00 - 15.00 6.B třídní výlet Fláje MAŮ 

2.6. 7.00 - 15.00 8.A,B třídní výlet Most VOP,VAŠ 

2.6. 7.00 - 15.00 8.C třídní výlet Most OBR 

2.6. 7.00 - 15.00 9.A třídní výlet Klíny ŠAB 

2.6. 7.00 - 13.00 9.B třídní výlet Most MÜL 

3.6. 7.00 - 15.00 8.A,B třídní výlet Meziboří VOP,VAŠ 

3.6. 7.00 - 14.00 8.C třídní výlet Šumná OBR 

3.6. 7.00 - 14.00 9.A třídní výlet Ústí nad Labem ŠAB 

3.6. 7.00 - 14.00 9.B třídní výlet Fláje MÜL 

13.6. - 
17.6. 

týden 6.C,7.A,B,C,D škola v přírodě Rovensko OND,TRÁ,BOH,ŽEM,KUB,LIŠ 

13.6. - 
17.6. 

týden 6.B příměstská škola v přírodě Litvínov MAŮ 

22.6. 7.00 - 15.00 7.B výlet Kadaň ŽEM 

27.6. 7.00 - 14.00 6. - 9. sportovní projekt - učitelé x žáci ZŠ Ruská OND, TRÁ 

28.6. 7.00 - 14.00 6. - 9. školní olympiáda ZŠ Ruská OND, TRÁ 

Během školního roku, především po polevení covidových opatření, se uskutečnila 

celá řada akcí. V rámci sportovní oblasti proběhl ve 2.pololetí celoškolní sportovní projekt 

Škola se hýbe - složený z mnoha třídních a mezitřídních turnajů, individuálních i třídních 

výzev a celý projekt vyvrcholil školní olympiádou a utkáními mezi žáky a učiteli. Uskutečnil 

se také lyžařský výcvik a Olympijský víceboj, zakoupili jsme dostatek sportovních 

pomůcek, včetně veslařského trenažér, elektronické časomíry a nového osvětlení v obou 

tělocvičnách. 

Proběhlo nespočet exkurzí různého zaměření - dějepisná, zeměpisná, 

přírodovědná. Uskutečnily se návštěvy středních škol a podniků v okolí. Stejně tak výjezdy 

všech tříd do Iqlandie a Techmánie.  

Pokračovala spolupráce s knihovnou, besedy v rámci preventivních aktivit. 



   
 

   
 

Na závěr nechyběly ani třídní mimoškolní aktivity počínaje třídními výlety a konče 

výjezdem do školy v přírodě a příměstskou školou v přírodě. 

 

V rámci epidemiologických opatření mohl na 1. stupni probíhat plavecký výcvik, 

třídní kolektivy 1. stupně mohly v úvodu školního roku navštívit divadelní představení 

v Docela velkém divadle a uskutečnily se také třídní projekty jako např. Podzimní tvoření, 

oslava Halloweenu, Čertí školy. Proběhly i sportovní nábory miniházené a hokeje. 

 

Ve 2. pololetí školního roku jsme již mohli na 1. stupni pořádat společné akce 

ve škole i mimo ni. První velkou společnou akcí byl lyžařský výcvik I. a II. stupně na 

Klínech, masopustní rej zakončený vystoupením žáků v tělocvičně. Uskutečnily se 

čarodějnické reje, probíhaly besedy v Městské knihovně a s preventistkou Městské policie 

paní Hejčovou, se Zdravotním ústavem. 3. a 4. ročníky se zapojily do aktivit Technického 

klubu zaměřených na robotiku a logiku.  

 

Společně jsme v rámci oslav Dne dětí navštívili filmové představení v Citadele, 

oslavili výročí složek IZS města Litvínov. 1. ročníky se zúčastnily projektu DM - Veselé 

zoubky. Třídní kolektivy také využily nabídky litvínovského zámku k návštěvě výstav. 

Ke konci školního roku se uskutečnila řada školních výletů. Školní rok jsme završili 

Sportovním dnem na školním hřišti včetně společného tance.  

 

     
 

    
 



   
 

   
 

     
 
 

               
 

      Dne 28. 3. 2022 se uskutečnil celoškolní projekt „Výměna učitelek – učitelů“ v rámci 

I. a II. stupně školy. Pedagogové z II. stupně si vylosovali třídy prvního stupně a naopak a 

připravili se na dvě vyučovací hodiny v jiné třídě. Pro mnohé to byla výzva, pro některé to 

bylo vystoupení ze své komfortní zóny a pro většinu nová a zajímavá zkušenost. 

Ve výsledku byli spokojeni vyučující i žáci.  

 



   
 

   
 

 
 

 

 
 

 Adopce indické dívky  

Na přelomu kalendářního roku jsme obdrželi dopis od indické dívky Marie DŚouzy. 

Poděkovala nám za dosavadní podporu a současně sdělila, že ukončila vzdělávání 

a nastupuje na pracovní pozici ošetřovatelky. Tím tedy končí i finanční podpora z naší 

strany. Podrobné informace o adoptované dívce, její rodině, školních výsledcích, její 

dopisy škole jsou na webových stránkách školy. 

http://zs.zsruska.cz/index.php?type=Post&id=551&ids=515


   
 

   
 

10. Pedagogičtí pracovníci – stav k 30. 6. 2022  

 
 
                                                                                    
Učitelé PT a 1. stupeň Mgr. Ansorgeová Rozvita 

 Mgr. Fleischmannová Svatava 

 Mgr. Frýbová Eva 

 Mgr. Hájková Veronika 

   p.   Brabcová Alena 

 Mgr. Chmelíčková Gabriela 

 Mgr. Kabátová Lenka 

 Mgr. Koláčková Lenka 

 Mgr. Konopková Gabriela 

 Mgr. Kovačová Jaromíra 

 Mgr. Kubíčková Milena 

  

 Mgr. Malá Milena 

 Mgr. Mariničová Eva 

 Mgr. Svitáková Božena 

 Mgr. Vaňková Lenka 

Učitelé 2.stupeň Bakrlík Edita, dipl. um. 

 Ing. Beránek Petr 

 Ing. Bílková Iveta 

 Mgr. Boháčková Petra 

 Mgr. Liška Kamila 

 Mgr. Krbušková Michaela 

 Mgr. Lhotáková Věra 

 Mgr. David Kubát 

 Mgr. Šiktanc Matějů Kamila 

 Ing. Müllerová Magdalena 

 Ing. Obrdová Miroslava 

 Ing. Sochor Ivan 

 Mgr. Sochorová Lenka 

 Mgr. Šabková Ivana 

 Mgr. Štefanová Zdeňka 

 Mgr. Trávníčková Jitka 

 Mgr. Vašinová Andrea 

 Ing. Vopelková Alexandra 

 p. Žemličková Jana 

Ředitelka a koordinátor tvorby ŠVP Mgr. Pavla Tomášová 

Zástupce ředitelky pro 1. stupeň, 
statutární zástupce 

Mgr. Gabriela Komůrková 

Zástupce ředitelky pro 2. stupeň Mgr. Jiří Ondráček 

Zástupce ředitelky pro předškolní 
vzdělávání 

Martina Piskačová 

 Bc. Miroslava Soukupová 

 Martina Zázvorková 



   
 

   
 

 Mgr. Žemličková Judita 

 p. Jurczak Roman 

 Mgr. Kaslová Ladislava 

Školní speciální pedagog Mgr. Kostelecká Pavla 

         

Asistenti pedagoga Bendlová Jitka 

 Červenková Eva 

 Dlouhá Lucie 

 Dvořáková Jana 

 Černá Angelika 

 Frantová Aneta 

 Hoblíková Renáta 

 Kolodziejová Kamila 

 Kořánková Martina 

 Morávková Petra 

 Pachmanová Marcela 

 Pašková Květa 

 Pintérová Denisa- rodičovská dovolená 

 Poláčková Jana, DiS. 

 Profeldová Helena 

 Růňová Monika 

 Růžičková Petra 

 Šebková Milena 

 Truhlářová Jaroslava 

 Vaníčková Darina 

 Bc. Vernerová Kamila 

 Zábranská Ilona 

 Heinc Buchalová Jana 

 Zajícová Daniela 

 Rambousková Alena 

 Halbichová Pavlína 

 Řimnáčová Kateřina 

 Severová Alena 

 Roubečková Gabriela 

 Borovcová Jana 

Školní asistentky Roubečková Lucie 

 Jana Novotná 

Školní sociální pedagog Bc. Boušová Michaela, DiS. 

 

Výchovný poradce Ing. Vopelková Alexandra 

Metodik ICT Ing. Sochor Ivan 

Koordinátor prevence rizikového chování Ing. Bílková Iveta 

 Mgr. Frýbová Eva 

Koordinátor EVVO Mgr. Žemličková Judita 

Koordinátor ŽP Mgr. Boháčková Petra 

Koordinátor ŠVP Mgr. Pavla Tomášová 

 

Vychovatelky školní družiny Rybková Vladimíra - vedoucí 



   
 

   
 

 Mandziuková Simona 

 Kořánková Martina 

 Bc. Vernerová Kamila 

 Víchová Lenka  

 
Ostatní pracovníci: 
 

Školní jídelna Bláhová Dáša 

 Přibylová Vendula 

 Klecová Eva 

 Půžová Lenka - vedoucí kuchařka 

 Vokurková Marcela - vedoucí ŠJ 

 Vonšovská Eva 

Mzdová účetní Kurinovská Kateřina 

Ekonomka, personalistka Mojhová Leona 

Účetní Votočková Alena 

Asistentka ředitelky Tvrzníková Lucie 

Technický pracovník Žatecký Michal 

 Kolda Miroslav 

Uklízečky Dánová Lenka 

 Jurczaková Eva 

 Klimentová Jaroslava 

 Raušerová Alena 

 Sejnová Lucie 

Správce hřiště Driák Zdeněk 

  

11. Materiálně technické zabezpečení provozu  

 Škola má dobré podmínky pro vzdělávání. Prostory školy jsou vyhovující.  

Postupně obnovujeme žákovské židle a lavice, školní tabule, nábytek ve třídách 

a kabinetech. Provádíme kompletní rekonstrukce kanceláří, vybavujeme je také novým 

nábytkem a zařízením. Měníme také sklady učebních pomůcek na kabinety pro pedagogy, 

Malujeme, modernizujeme stávající sklady, zaměřujeme se na modernizaci venkovního 

areálu školy. Rozšiřujeme konektivitu, zajišťujeme každodenní údržbu objektu. 

Ve škole byl také udržován Wi-Fi signál k připojení notebooků, tabletů a dalších 

zařízení do školní sítě a internetu. Probíhá postupné síťování školy. Dostatečné bylo 

i množství pomůcek a audiovizuální techniky díky dotačním titulům.   

Průběžně jsou prováděny potřebné revize elektrických zařízení, hromosvodů, 

hydrantů a hasicích přístrojů, tělocvičen, sportovního nářadí, školních zahrad, zdvihacích 

zařízení, záchytných zařízení, rozvoden, plynových spotřebičů, tlakových nádob, 

zabezpečovacího systému, apod. Řídíme se harmonogramem revizí pro daný rok.  



   
 

   
 

Byla provedena modernizace některých odborných učeben a kabinetů - v rámci 

projektu “Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkým přínosem je možnost využívat pro výuku školní zahradu. Plně využité 

a dobře vybavené jsou obě tělocvičny. Sportovní areál je také denně využíván, během 

prázdnin je volně otevřený pro veřejnost. Školní hřiště je však na hraně životnosti a bude 

zapotřebí velká investice do jeho obnovy. 

Škola užívala užitkový automobil - především pro převoz materiálu mezi 

jednotlivými odloučenými pracovišti. 

Dokončili jsme prostory v pavilonu D pro potřeby školního divadelního kroužku, 

opravili asfaltový chodník před školou, vyměnili osvětlení v tělocvičných, opravili havarijní 

hlavní vstupy do školy.  

 

Požadavky školy na investiční a neinvestiční projekty: 

➢ ZŠ – nadstavba školy – nově vybudované 3 NP s odbornými učebnami, 

multifunkční učebny, knihovnou, dalším zázemím pro pedagogy, 

sportovním/gymnastickým/multifunkčním sálem, společenskou místností včetně nového 

výtahu a kvalitní konektivity. Možnost právě zde vybudovat také zázemí pro ŠD.  

Navýšení kapacity, zkvalitnění výuky, zkvalitnění poskytovaných služeb, centrum 

komunitních aktivit. Cílem je také posílení infrastruktury pro vzdělávání moderní 

architekturou a zázemím, zvyšování ekologické šetrnosti budovy.  

Pasivní výstavba – nízké nároky na vytápění a spotřebu energií – vzduchotechnika pomocí 

rekuperace – snižování tepelných ztrát – tepelná izolace s vynikajícími technickými 

parametry – nízkoenergetické LED osvětlení v celé nadstavbě – zelená fasáda – retenční 

jímky na závlahu – reflektování klimatických problémů s přehříváním intravilánu města. 

V novém programovacím období je jeden z operačních programů (IROP - specifický cíl 

zaměření 4.1. Vzdělávací infrastruktura) zaměřen u základních škol na vybudování zázemí 



   
 

   
 

pro komunitní aktivity. Jako příklad je uváděna komunitní tělocvična jako multifunkční 

prostor. Nové trendy ve vzdělávání kladou velký význam na komunitní aktivity, ale ve škole 

nemáme k takovým aktivitám vhodný prostor.  

➢ ZŠ - Sanace objektu a stavební úpravy přístupových komunikací k objektu ZŠ 

➢ ZŠ - Modernizace VZT a výtahu v kuchyni – doplněno o výtah (ten je v původním 

stavu) 

➢ ZŠ – Tělocvičny – rekonstrukce povrchu, obložení 

➢ ZŠ - Rekonstrukce školního rozhlasu – Projekt Modernizace infrastruktury řeší 

školní rozhlas pouze v rekonstruovaných učebnách (5) 

➢ ZŠ - Výměna plotu kolem areálu školy 

➢ ZŠ - Rekonstrukce ostění budovy školy (zatékání), výměna oken v tělocvičnách 

➢ ZŠ - Obvodový plášť, fasáda budovy 

➢ ŠD - Přístavba školy – Vybudování zázemí pro školní družinu (5 oddělení, 

kabinety, sklad, hygienické zařízení, šatny). Zajištění důstojných prostor pro organizaci 

mimoškolních aktivit 150 účastníků – dětí a žáků ZŠ Ruská; na pozemku školy, v areálu 

sportovních aktivit směrem k Pilařskému rybníku 

➢ ZŠ – vybudování výtahu pro osoby se ztíženým pohybem + modernizace stávající 

plošiny (z r. 2008); ve škole se pohybují žáci se ztíženým pohybem (na vozíku, po dětské 

obrně) 

➢ ZŠ - Zajištění vnitřní konektivity školy - páteřní rozvod prostřednictvím optických 

vláken, strukturovaná kabeláž pro připojení pracovních stanic a dalších zařízení 

➢ ZŠ - Rekonstrukce sportovního areálu - hřiště a jeho oplocení 

➢ ZŠ - Rekonstrukce sprch ve 2. NP "D" - šatny nad tělocvičnou 

➢ ZŠ - Chlazení nejvyššího podlaží v objektu (celkem 14 učeben) 

➢ ZŠ – Výměna vchodových dveří 

➢ ZŠ – Odfouklá dlažba ve škole 

 

 

 

 

 

12. Přehled DVPP, odborného rozvoje 

nepedagogických pracovníků  
 

Poř.

č 
Datum Jméno Název semináře Místo 

1. 15. 9. 2021 Roman Jurzcak Revize RVP ZV – Startovací balíček – Digitální 

technologie 
webinář 

2. 20. 9. 2021 Ing. Miroslava Obrdová Skupinové kariérové poradenství Teplice 
3. 20. a 23. 

9.2021 
Tereza Stará Primární logopedická prevence Most 

4. 24. 9. 2021 Lucie Tvrzníková Doporučení ŠPZ a odevzdávání matrik webinář 
5. 29. 9. 2021 Ing. Ivan Sochor Kurz 3D tisku - Blok 1 Ústí nad 

Labem 

6. 29. 9. 2021 Mgr. Lenka Sochorová Kurz 3D tisku - Blok 1 Ústí nad 

Labem 



   
 

   
 

7. 5. 10. 2021 Ing. Ivan Sochor Revize RVP ZV – Startovací balíček – Digitální 

technologie 
webinář 

8. 6. 10. 2021 Lucie Tvrzníková Veřejné zakázky v aplikaci EZAK Litvínov 
9. 6. 10. 2021 Alena Votočková Veřejné zakázky v aplikaci EZAK Litvínov 
10. 8. 10. 2021 Ing. Ivan Sochor Kurz 3D tisku – Blok 2 Ústí nad 

Labem 

11. 8. 10. 2021 Mgr. Lenka Sochorová Kurz 3D tisku – Blok 2 Ústí nad 

Labem 

12. 14.–16.10. 

2021 
Mgr. Lenka Sochorová Jak učit matematice žáky ve věku 10-16 let Ústí nad 

Labem 
13. 25. 10. 

2021 
Mgr. Michaela Krbušková Podpora pedagogů vzdělávající nadané žáky webinář 

14. 21. 10. 

2021 
Ing. Ivan Sochor Rozvoj informatického myšlení u žáků 2. stupně ZŠ Litvínov 

15. 21. 10. 

2021 
Roman Jurczak Rozvoj informatického myšlení u žáků 2. stupně ZŠ Litvínov 

16. 3. 11. 2021 Ing. Ivan Sochor Fyzika na doma aneb pokusy napříč ročníky webinář 
17. 4. 11. 2021 Roman Jurczak Rozvoj informatického myšlení u žáků 2. stupně ZŠ webinář 
18. 4. 11. 2021 Ing. Ivan Sochor Rozvoj informatického myšlení u žáků 2. stupně ZŠ webinář 
19. 9. 11. 2021 Mgr. Gabriela Chmelíčková Osvědčené postupy, když čtení nejde webinář 
20. 9. 11. 2021 Mgr. Lenka Kabátová Osvědčené postupy, když čtení nejde webinář 
21. 11. 11.2021 Roman Jurczak Rozvoj informatického myšlení u žáků 2. stupně ZŠ webinář 
22. 11. 11.2021 Ing. Ivan Sochor Rozvoj informatického myšlení u žáků 2. stupně ZŠ webinář 
23. 30. 11. + 

11. 1. 2022 
Mgr. Kamila Matějů Moderní pohled na makronutrienty, jejich vliv na 

zdraví a konstruktivistické pojetí tématu ve výuce na 

ZŠ a SŠ 

webinář 

24. 12. 11.2021 Ing. Alexandra Vopelková Rozvíjíme finanční gramotnost-Matika je zábava, aneb 

„Kdo chce být milionářem?“ 
Teplice 

25. 15. 11.2021 Ing. Iveta Bílková Aktuální psychické problémy dětí a mladistvých webinář 
26. 15. 11.2021 Mgr. Eva Frýbová Aktuální psychické problémy dětí a mladistvých webinář 
27. 15. 11.2021 Ing. Miroslava Obrdová Žák s dyslexií a cizí jazyk – neslučitelné pojmy?  webinář 
28. 15. 11.2021 Mgr. Pavla Kostelecká Aktuální psychické problémy dětí a mladistvých webinář 
29. 15. 11.2021 Renata Hoblíková Aktuální psychické problémy dětí a mladistvých webinář 
30. 18. 11.2021 Roman Jurczak Rozvoj informatického myšlení u žáků 2. stupně ZŠ webinář 
31. 18. 11.2021 Ing. Ivan Sochor Rozvoj informatického myšlení u žáků 2. stupně ZŠ webinář 
32. 22. 11.2021 Ing. Alexandra Vopelková Setkání odborníků pracujících s nezletilými dětmi Most 
33. 22. 11.2021 Ing. Miroslava Obrdová  Setkání odborníků pracujících s nezletilými dětmi Most 
34. 23. 11.2021 Roman Jurczak Témata nové Informatiky: Informační systémy webinář 

35. 23. 11.2021 Ing. Ivan Sochor Témata nové Informatiky: Informační systémy webinář 
36. 25. 11.2021 Lucie Tvrzníková Spisová služba pro školy webinář 
37. 25. 11.2021 Roman Jurczak Rozvoj informatického myšlení u žáků 2. stupně ZŠ webinář 
38. 25. 11.2021 Ing. Ivan Sochor Rozvoj informatického myšlení u žáků 2. stupně ZŠ webinář 
39. 26. 11.2021 Roman Jurczak Rozvoj informatického myšlení u žáků 2. stupně ZŠ webinář 
40. 26. 11.2021 Ing. Ivan Sochor Rozvoj informatického myšlení u žáků 2. stupně ZŠ webinář 
41. 2. 12. 2021 Mgr. Pavla Kostelecká Cesta životem s ADHD webinář 
42. 2. 12. 2021 Renata Hoblíková Cesta životem s ADHD webinář 
43. 7. 12. 2021 Květa Pašková Stres a syndrom vyhoření webinář 
44. 7. 12. 2021 Mgr. Pavla Kostelecká Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně 

vyloučenými lokalitami 
webinář 

45. 16. 12.2021 Mgr. Michaela Krbušková Podpora pedagogů vzdělávající nadané žáky webinář 
46. 11.+18.+25.

1. 2022 
Ing. Ivan Sochor Výuka základů programování v prostředí Make Code 

(Minecraft“ Education Edition) 
webinář 

47. 24. 1. 2022 Mgr. Eva Frýbová Jak předcházet agresi ve školním prostředí webinář 
48. 24. 1. 2022 Ing. Iveta Bílková Jak předcházet agresi ve školním prostředí webinář 
49. 3. 2. 2022 Mgr. Pavla Tomášová Panelová diskuse APIV A – NPI ČR webinář 
50. 3. 2. 2022 Mgr. Lenka Kabátová Rozvoj čtenářských, matematických a přírodovědných 

dovedností žáků 
webinář 

51. 11. 2. 2022 Edita Bakrlik Dipl.um. Reading and stories in the primary classroom webinář 
52. 11. 2. 2022 Pavlína Halbichová Spolupráce asistenta pedagoga a učitele webinář 
53. 14. 2. 2022 Mgr. Michaela Krbušková Emoce ve vyučování a jak s nimi kreativně pracovat webinář 
54. 17. 2. 2022 Marie Tůmová Zařazování do spotřebního koše pomocí etiket webinář 
55. 17. 2. 2022 Marcela Vokurková Zařazování do spotřebního koše pomocí etiket webinář 



   
 

   
 

56. 22. 2. 2022 Dáša Bláhová Hygienické minimum ŠJ webinář 
57. 22. 2. 2022 Eva Klecová Hygienické minimum ŠJ webinář 
58. 22. 2. 2022 Vendula Přibylová Hygienické minimum ŠJ webinář 
59. 22. 2. 2022 Lenka Půžová Hygienické minimum ŠJ webinář 
60. 22. 2. 2022 Marie Tůmová Hygienické minimum ŠJ webinář 
61. 22. 2. 2022 Marcela Vokurková Hygienické minimum ŠJ webinář 
62. 22. 2. 2022 Eva Vonšovská Hygienické minimum ŠJ webinář 
63. 1. 3. 2022 Mgr. Eva Frýbová Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost webinář 
64. 2. 3. 2022 Ing. Magdalena Müllerová Studium pro koordinátory ŠVP webinář 
65. 3. 3. 2022 Mgr. Kamila Matějů Rozvoj informatického myšlení u žáků 2. stupně ZŠ Litvínov 
66. 8. a 9. 3. 

2022 
Martina Zázvorková Úpravy ŠVP v rámci InspIS webinář 

67. 8. a 9. 3. 

2022 
Martina Piskačová Úpravy ŠVP v rámci InspIS webinář 

68. 10. 3. 2022 Mgr. Kamila Matějů Rozvoj informatického myšlení u žáků 2. stupně ZŠ webinář 
69. 14. a 15. 3. 

2022 
Mgr. Gabriela Konopková Asertivita v životě pedagoga webinář 

70. 14. a 15. 3. 

2022 
Jana Borovcová Asertivita v životě pedagoga webinář 

71. 17. 3. 2022 Mgr. Kamila Matějů Rozvoj informatického myšlení u žáků 2. stupně ZŠ webinář 
72. 22. 3. 2022 Martina Kořánková Práce s dítětem s projevy náročného chování webinář 
73. 22. 3. 2022 Jaromíra Kovačová Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost webinář 
74. 23. 3. 2022 Ing. Miroslava Obrdová Mapování kompetencí CH-Q Teplice 
75. 24. 3. 2022 Ing. Miroslava Obrdová Mapování kompetencí CH-Q Teplice 
76. 24. 3. 2022 Mgr. Kamila Matějů Rozvoj informatického myšlení u žáků 2. stupně ZŠ webinář 
77. 25. 3. 2022 Ing. Miroslava Obrdová Mapování kompetencí CH-Q Teplice 
78. 28. 3. 2022 Jana Dvořáková Ohrožené dítě ve škole webinář 
79. 31. 3. 2022 Mgr. Kamila Matějů Rozvoj informatického myšlení u žáků 2. stupně ZŠ webinář 
80. 31.3. a 

6.4.2022 
Mgr. Michaela Krbušková Vzdělávání a péče o žáky nadané a mimořádně nadané 

na ZŠ 
webinář 

81. 5. 4. 2022 Mgr. Kamila Liška Netradiční hodiny českého jazyka a literatury webinář 
82. 5. 4. 2022 Mgr. Zdeňka Štefanová Netradiční hodiny českého jazyka a literatury webinář 
83. 5. 4. 2022 Jitka Bendlová Úloha asistenta pedagoga při daptaci žáků po návratu k 

běžnému režimu škol, nové situace 
Ústí nad 

Labem 
84. 5. 4. 2022 Jana Poláčková Úloha A.P. při adaptaci žáků po návratu k běžnému 

režimu škol, nové situace 
Ústí nad 

Labem 
85. 5. 4. 2022 Jana Dvořáková Úloha A.P. při adaptaci žáků po návratu k běžnému 

režimu škol, nové situace 
Ústí nad 

Labem 
86. 11. 4. 2022 Mgr. Kamila Matějů Neexistuje zdravá a nezdravá potravina, ale jen zdravé 

a nezdravé stravování 
webinář 

87. 11. 4. 2022 Ing. Miroslava Obrdová Mapování kompetencí CH-Q Teplice 
88. 12. 4. 2022 Ing. Miroslava Obrdová Mapování kompetencí CH-Q Teplice 
89. 12. -

14.4.2022 
Roman Jurczak Konference počítač ve škole Nové Město 

na Moravě 
90. 12. -

14.4.2022 
Ing. Ivan Sochor Konference počítač ve škole Nové Město 

na Moravě 
91. 19. 4. 2022 Helena Profeldová Práce asistenta pedagoga se žáky s různým typem 

postižení (znevýhodnění) v režimu jedné třídy 
Ústí nad 

Labem 
92. 19. 4. 2022 Angelika Černá Práce asistenta pedagoga se žáky s různým typem 

postižení (znevýhodnění) v režimu jedné třídy 
Ústí nad 

Labem 
93. 26. 4. 2022 Petra Morávková Rozvoj řeči v předškolním zařízení webinář 
94. 29. 4. 2022 Roman Jurczak Spravujeme cloudové technologie-Microsoft Endpoint 

Manager 
webinář 

95. 2. a 5. 5. 

2022 
Mgr. Pavla Kostelecká Jak postupovat v přijímání a začleňování žáků cizinců 

do ZŠ 
webinář 

96. 3. 5. 2022 Roman Jurczak Formativní hodnocení v informatice webinář 
97. 11. 5. 2022 Roman Jurczak Ukázky ve Scratchi pro pokročilé – konkrétní téma webinář 
98. 12. 5. 2022 Mgr. Ladislava Kaslová Neklidné a zbrklé dítě a co sním doma i ve škole webinář 
99. 16.5.2022 Mgr. Kamila Matějů Kybernetická bezpečnost a prevence webinář 
100. 18.5.2022 Alena Brabcová Rozvoj informatického myšlení u žáků 1. stupně ZŠ – 

praktický kurz k nové informatice 
Litvínov 



   
 

   
 

101. 18.5.2022 Mgr. Jaromíra Kovačová Revize RVP ZV – startovací balíček - Digitální 

technologie pro 1. st. ZŠ 
webinář 

102. 19. 5. 2022 Mgr. Lenka Koláčková Komunikace ve školství webinář 
103. 19.5.2022 Mgr. Lenka Sochorová Rozvoj informatického myšlení u žáků 2. stupně ZŠ – 

praktický kurz k nové informatice 
Litvínov 

104. 25. 5. 2022 Darina Vaníčková Práce s dětmi s poruchami učení webinář 
105. 25.5.2022 Alena Brabcová Rozvoj informatického myšlení u žáků 1. stupně ZŠ – 

praktický kurz k nové informatice 
webinář 

106. 25.5.2022 Ing. Mirka Obrdová Workshop k rozvoji digitální kompetence – Rozvoj 

digitálních kompetencí ve výuce výtvarné výchovy na 

2. stupni ZŠ 

webinář 

107. 26.5.2022 Ing. Iveta Bílková Revize RVP ZV – Startovací balíček – Informační 

systémy pro 2. st. ZŠ 
webinář 

108. 26.5.2022 Judita Žemličková Revize RVP ZV – Startovací balíček – Informační 

systémy pro 2. st. ZŠ 
webinář 

109. 26.5.2022 Mgr. Lenka Sochorová Rozvoj informatického myšlení u žáků 2. stupně ZŠ – 

praktický kurz k nové informatice 
webinář 

110. 1.6.2022 Alena Brabcová Rozvoj informatického myšlení u žáků 1. stupně ZŠ – 

praktický kurz k nové informatice 
webinář 

111. 1.6.2022 Ing. Magdalena Müllerová Revize RVP ZV – Startovací balíček – Vzdělávání 

koordinátorů změny 
webinář 

112. 1.6.2022 Kateřina Kurinovská Šablony konzultace hromadná – Vykazování 

způsobilých jednotek- v projektech zjednodušeného 

vykazování 

Webinář 

113. 1. 6. 2022 Leona Mojhová Šablony konzultace hromadná – Vykazování 

způsobilých jednotek- v projektech zjednodušeného 

vykazování 

webinář 

114. 2.6.2022 Mgr. Lenka Sochorová Jak zvládat konflikty ve třídě a ve škole webinář 
115. 2.6.2022 Mgr. Veronika Hájková Jak zvládat konflikty ve třídě a ve škole webinář 
116. 2.6.2022 Edita Bakrlík Dipl.um Jak zvládat konflikty ve třídě a ve škole webiníř 
117. 2.6.2022 Mgr. Gabriela Komůrková Jak zvládat konflikty ve třídě a ve škole webinář 
118. 2.6.2022 Květa Pašková Jak zvládat konflikty ve třídě a ve škole webinář 
119. 2.6.2022 Ilona Zábranská Jak zvládat konflikty ve třídě a ve škole webinář 
120. 2.6.2022 Ing. Magdalena Müllerová Jak zvládat konflikty ve třídě a ve škole webinář 
121. 2.6.2022 Ing. Iveta Bílková Jak zvládat konflikty ve třídě a ve škole webinář 
122. 2.6.2022 Mgr. Renata Bártíková Jak zvládat konflikty ve třídě a ve škole webinář 
123. 2. 6. 2022 Mgr. Rozvita Ansorgeová Jak zvládat konflikty ve třídě a ve škole webinář 
124. 2. 6. 2022 Ing. Ivan Sochor Jak zvládat konflikty ve třídě a ve škole webinář 
125. 2. 6. 2022 Darina Vaníčková Jak zvládat konflikty ve třídě a ve škole webinář 
126. 2.6.2022 Mgr. Lenka Sochorová Rozvoj informatického myšlení u žáků 2. stupně ZŠ – 

praktický kurz k nové informatice 
webinář 

127. 2. 6. 2022 Jana Dvořáková Jak zvládat konflikty ve třídě a ve škole webinář 
128. 2. 6. 2022 Pavlína Halbichová Jak zvládat konflikty ve třídě a ve škole webinář 
129. 2. 6. 2022 Drahoslava Křížová Jak zvládat konflikty ve třídě a ve škole webinář 
130. 2. 6. 2022 Mgr. Milena Kubíčková Jak zvládat konflikty ve třídě a ve škole webinář 
131. 2. 6. 2022 Mgr. Božena Svitáková Jak zvládat konflikty ve třídě a ve škole webinář 
132. 2. 6. 2022 Aneta Frantová Jak zvládat konflikty ve třídě a ve škole webinář 
133. 6.6.2022 Alena Brabcová Práce s dětmi s poruchami chování webinář 
134. 6.6.2022 Mgr. Pavla Kostelecká Práce s dětmi s poruchami chování webinář 
135. 6.6.2022 Květa Pašková Práce s dětmi s poruchami chování webinář 
136. 6.6.2022 Ing. Iveta Bílková Práce s dětmi s poruchami chování webinář 
137. 6. 6. 2022 Mgr. Lenka Koláčková Práce s dětmi s poruchami chování webinář 
138. 6. 6. 2022 Bc. Michaela Boušová, DiS. Práce s dětmi s poruchami chování webinář 
139. 6. 6. 2022 Mgr. Eva Mariničová Práce s dětmi s poruchami chování webinář 
140. 6. 6. 2022 Alena Rambousková Práce s dětmi s poruchami chování  webinář 
141. 6. 6. 2022 Mgr. Eva Frýbová Práce s dětmi s poruchami chování  webinář 
142. 6. 6. 2022 Mgr. Gabriela Konopková Práce s dětmi s poruchami chování  webinář 
143. 6. 6. 2022 Ing. Alexandra Vopelková Práce s dětmi s poruchami chování  webinář 
144. 6. 6. 2022 Mgr. Kamila Liška Práce s dětmi s poruchami chování  webinář 
145. 6. 6. 2022 Mgr. David Kubát Práce s dětmi s poruchami chování  webinář 



   
 

   
 

146. 8.6.2022 Alena Brabcová Rozvoj informatického myšlení u žáků 1. stupně ZŠ – 

praktický kurz k nové informatice 
webinář 

147. 8.6.2022 Mgr. Veronika Hájková Revize RVP ZV – Startovací balíček - Digitální 

technologie pro 1. st. ZŠ 
webinář 

148. 8.6.2022 Mgr. Rozvita Ansorgeová Revize RVP ZV – Startovací balíček - Digitální 

technologie pro 1. st. ZŠ 
webinář 

149. 8.6.2022 Mgr. Svatava 

Fleischmannová 
Revize RVP ZV – Startovací balíček - Digitální 

technologie pro 1. st. ZŠ 
webinář 

150. 8. 6. 2022 Mgr. Lenka Koláčková Revize RVP ZV – Startovací balíček - Digitální 

technologie pro 1. st. ZŠ 
webinář 

151. 8. 6. 2022 Bc. Michaela Boušová, DiS. Podpora procesů adaptace a integrace dětí/žáků z 

Ukrajiny (cizinců) 
webinář 

152. 9.6.2022  Mgr. Věra Lhotáková Revize RVP ZV – Startovací balíček – Informační 

systémy pro 2. st. ZŠ 
webinář 

153. 9.6.2022 Edita Bakrlík Dipl.um Revize RVP ZV – Startovací balíček – Informační 

systémy pro 2. st. ZŠ 
webinář 

154. 9.6.2022 Mgr. Kamila Liška Revize RVP ZV – Startovací balíček – Informační 

systémy pro 2. st. ZŠ 
webinář 

155. 9.6.2022 Mgr. Lenka Sochorová Rozvoj informatického myšlení u žáků 2. stupně ZŠ – 

praktický kurz k nové informatice 
webinář 

156. 9.6.2022 Mgr. David Kubát Revize RVP ZV – Startovací balíček – Informační 

systémy pro 2. st. ZŠ 
webinář 

157. 13.6.2022 Mgr. Gabriela Chmelíčková Revize RVP ZV – Startovací balíček – Základy 

algoritmizace a programování – 1. stupeň ZŠ 
webinář 

158. 13.6.2022 Mgr. Gabriela Konopková Revize RVP ZV – Startovací balíček – Základy 

algoritmizace a programování – 1. stupeň ZŠ 
webinář 

159. 13.6.2022 Mgr. Eva Frýbová Revize RVP ZV – Startovací balíček – Základy 

algoritmizace a programování – 1. stupeň ZŠ 
webinář 

160. 13.6.2022 Mgr. Gabriela Komůrková Revize RVP ZV – Startovací balíček – Základy 

algoritmizace a programování – 1. stupeň ZŠ 
webinář 

161. 14.6.2022 Ing. Ivan Sochor Motivační výuka s 3D modely a virtuální realitou Malé Březno 

u Mostu 
162. 14. 6. 2022 Roman Jurczak Motivační výuka s 3D modely a virtuální realitou Malé Březno 

u Mostu 
163. 14. 6. 2022 Lucie Tvrzníková Registr smluv Webinář 
164. 14. 6. 2022 Kateřina Kurinovská Registr smluv webinář 
165. 15.6.2022 Mgr. Lenka Koláčková Revize RVP ZV – Startovací balíček – Informační 

systémy pro 1. st. ZŠ 
webinář 

166. 15.6.2022 Alena Brabcová Rozvoj informatického myšlení u žáků 1. stupně ZŠ – 

praktický kurz k nové informatice 
webinář 

167. 16.6.2022 Mgr. Lenka Sochorová Rozvoj informatického myšlení u žáků 2. stupně ZŠ – 

praktický kurz k nové informatice 
webinář 

168. 23. 6. 2022 Mgr. Gabriela Komůrková Institucionalizace podpůrných pedagogických pozic z 

OP JAK 

Webinář 

MŠMT 

169. 30. 8. 2022 Ing. Magdalena Müllerová Činnostní učení Aj ve 3. ročníku ZŠ webinář 
170. 1.-3.8.2022 Mgr. Pavla Tomášová Letní škola pro pedagogy: “Zážitek jako nástroj 

poznání a seberozvoje”, Šikana jako narušení vztahů 

ve skupině”, “Jak pracovat s nadanými dětmi na 

školách”, Připravované legislativní změny ve školství” 

Úštěk, IKAP 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Zpráva je zpracována za období od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022. 

Zpracoval kolektiv pedagogů s podporou materiálů z pracovních porad, zpráv 

koordinátorů a vedoucích sekcí, workshopů a podkladů z metodických sdružení 

či vzdělávacích týmů a z dokumentace školy.  

Za obsah výroční zprávy zodpovídá Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy. 

 
V Litvínově dne 31. 8. 2022.  
 
 

___________________ 

                                                                                       Mgr. Pavla Tomášová 

                                                                                              ředitelka školy 

 
 
Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou dne 29. 9. 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přílohy: (Pozn.: Předepsané tabulky Excel předkládáme v samostatném 
souboru)  

 



   
 

   
 

Základní údaje o hospodaření školy v roce 2021: 

dotace ÚK – přímé náklady                                  74 418 774,00 Kč  

dotace ÚK – obědy do škol             117 263,00 Kč 

dotace zřizovatel provoz                                    8 877 000,00 Kč 

dotace zřizovatel – Sportovní Čtyřlístek               7 575,00 Kč   

dotace celkem                                              83 420 612,00 Kč 

 

výsledek hlavní činnosti                                        732 223,73 Kč 

výsledek hospodářská činnost                              61 432,01 Kč 

celkový výsledek                                         793 655,74 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Učitelský měsíčník 5/2022: 

 



   
 

   
 



   
 

   
 

 



   
 

   
 

LETNÍ ŠKOLIČKA - STŘÍPKY 

  

Již druhým rokem prvních čtrnáct dní o prázdninách pořádá naše škola Letní školičku, která je určena dětem 

prvního stupně. 

Letní školička byla plná zajímavých exkurzí, sportovních aktivit a nových zážitků. Žádné nudné léto! Alespoň 

ve zkratce se s vámi podělíme o naše zážitky. 

První den jsme se věnovali vzájemnému poznávání a vytváření pravidel, kterými jsme se společně s dětmi 

řídili. Zvolili jsme klidnější aktivity, během kterých jsme se mezi sebou mohli lépe poznat, zjistit, kdo má, co 

rád, na co se nejvíce těší, ale také na co si dát pozor a čeho se vyvarovat. Mezi vybranými aktivitami byly 

například hry: Vyvolávaná, Honzo vstávej, Předávaná, Na sochy. 

A protože je léto, bylo také kromě učení, důležité trávit čas v přírodě, první den jsme tak jako ostatní dny – 

pokud nám přálo počasí, završili venku na čerstvém vzduchu, kde se děti ještě pořádně vyřádily a zahrály si 

nejednu oblíbenou hru. 

A co jsme se učili? Pracovali jsme s tablety- např. jsme procvičovali matematiku, násobilku, sčítání a odčítání, 

četli jsme nahlas i potichu, povídali si o přečteném textu – čtení s porozuměním, procvičovali pravopis, 

abecedu, vyjmenována slova, také došlo na angličtinu, kvízy a otázky ze světa zvířat a všeobecné znalosti a 

také hudební i pohybové aktivity. Učili jsme se také spolupracovat ve skupině, vzájemně si poradit, a naopak 

zase umět pracovat i sám za sebe. Naučili jsme se také některé nové seznamovací a společenské hry.   

Celou školičkou nás provázelo i čtení pohádek, které jsme si spolu s dětmi četli. Cílem bylo vytvářet a rozvíjet 

kladný vztah ke knize. Děti měly možnost společně sdílet své zážitky a zkušenosti z četby, rozvíjet své 

komunikační dovednosti, spolupracovat, naslouchat, zlepšit si svou slovní zásobu a prezentovat se před 

ostatními. Jako podpora této aktivity proběhla návštěva místní knihovny. Paní knihovnice seznámila děti s 

dětskými knihami, vysvětlila dětem, jak se s knihou zachází, jak se v knihovně knihy řadí, jaký je rozdíl mezi 

knihovnou a prodejnou knih, provedla nás všemi odděleními a své povídání doplňovala vtipnými hádankami 

a zajímavými kvízy. V dětském oddělení si pak děti prohlédly knížky podle svého zájmu a některé se pustily 

do čtení. V závěru návštěvy na děti čekaly deskové hry, malování obrázků a stolní fotbálek. Děti se také 

dozvěděly, jaké akce a služby knihovna nabízí – jak se jednoduše mohou stát pravidelnými čtenáři a 

účastníky různorodých akcí. 

Na Valdštejnském zámku probíhala interaktivní výstava hraček bratří Formanů, a proto jsme se rozhodly 

pro návštěvu. Součástí expozice byly různé hravé aktivity. Děti měly možnost si zahrát maňáskové divadlo, 

postavit z kostek věž, zahrát si dámu, nebo pomocí prutů z rybníku lovit ryby. Navštívili jsme i nedalekou 

dílničku, kde děti mohly ukázat své manuální dovednosti. Každý měl k dispozici nářadí a potřebný materiál 

a měl za úkol vyrobit zvířátko nebo robota ze dřeva. Další aktivitou pro děti byly rébusy a hlavolamy. Tyto 

aktivity měly tak velký úspěch, že bylo velkým problémem děti odtud dostat ven. 

V dalších dnech jsme si naplánovali sportovní aktivity. Bowling asi zná každý, často je považován jen za 

zábavu, ale je to zcela regulérní sport. Děti se moc těšily, měly k dispozici dvě dráhy. Do hry se pustily s 

vervou a nadšením, moc si ji užily.  

Poslední společný den na děti čekalo hledání pokladu. Pro splnění úkolů dostaly nápovědu, kde poklad 

hledat. Všechny děti si nakonec našly vlastní balíček a společně se těšily z dobrot.  

V Letní školičce se sešla úžasná skupina děti se zájmem a nadšením zkoušet nové věci. 

Díky tomu jsme mohli realizovat spousty aktivit a hravý týden si společně užít.🙂  

  

Bc. Michaela Boušová, sociální pedagog                                                       Jana Novotná, školní asistentka 
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