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1. Základní údaje o škole 
 

1.1 Zkladní údaje o škole 

 
Název školy Základní škola a Mateřská škola Zabrušany 

 

Adresa školy Zabrušany 86, 417 71 Zabrušany 

 

IČO školy 

 

70981086 

IZO školy 

 

600084825 

Právní forma 

 

Příspěvková organizace 

Bankovní spojení 

 

78-7306450217/0100 

Komerční banka Teplice 

Ředitelka školy Mgr. Dana Plachá 

 

Zřizovatel školy Obec Zabrušany, IČO: 00266647 

Zabrušany 1, 417 71 Zabrušany 

Telefon školy 733 537 114 

 

E-mail školy 

 

zszabrusany@volny.cz 

Webové stránky školy  

 

www.zszabrusany.cz 

Zařazení do sítě škol 

 

1.1.2003 

 

1.2 Zřizovatel 

 

Název zřizovatele Obec Zabrušany 

Adresa zřizovatele Zabrušany 1, 417 71 Zabrušany 

Kontakt tel.: 417 835 014, 417 835 015, e-mail: podatelna@zabrusany.cz 

 

1.3 Součásti školy 

 

Součásti školy Kapacita, základní údaje 

Základní škola 50 žáků 

IZO 600 084 825 

Školní družina 30 žáků 

Mateřská škola, Zabrušany 86 20 dětí 

Školní jídelna – výdejna, Zabrušany 86 23 strávníků 

Odloučená pracoviště  

Mateřská škola Želénky 

Želénky 43, 417 71 Zabrušany 

20 dětí 

 

Školní jídelna – výdejna, Želénky 43 23 strávníků 

Školní jídelna 

Zabrušany 42, 417 71 Zabrušany 

90 strávníků 
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1.4 Základní údaje o součástech školy 

 

Součásti školy Počet 

tříd, 

oddělení 

Celkový počet žáků, dětí Počet žáků na 

1 třídu, oddělení 

Počet žáků, dětí na 1 

pedagoga (fyzicky) 

Základní škola 2 44 

 

22 14,6 

Školní družina 1 28 28 28 

Mateřská škola 

Zabrušany 

1 20 20 10 

Mateřská škola 

Želénky 

1 20 20 10 

Školní jídelna 90 

strávníků 

80 

(+ 10 pracovníků školy) 
  

 

Druhy a typy tříd       

 

Třída  Ročník Způsob výuky 

I. 1., 2. ročník malotřídní  

II. 3., 4., 5. ročník malotřídní  

 

1.5 Údaje o Školské radě 

 

Datum zřízení 1.4.2005 

Počet členů  3 

Předseda  Alena Šilhanová, Pavla Homičová 

Kontakt  724 047 579 

Ostatní členové Petr Peclinovský, Lenka Lachmanová 

 

Komentář ředitelky školy 

 

 Základní škola a Mateřská škola Zabrušany je základní škola pouze s ročníky 1. stupně. Jejím 

zřizovatelem je Obec Zabrušany a v právní subjektivitě je od 1.1.2003. Její součástí je základní škola 

s ročníky 1. stupně, školní družina, dvě mateřské školy, školní jídelna a 2 školní jídelny – výdejny 

(v mateřských školách).  

 Pracoviště školy se nachází ve třech budovách. Základní škola, školní družina, Mateřská škola 

Zabrušany, školní jídelna – výdejna (součást Mateřské školy Zabrušany) se nacházejí v budově 

v Zabrušanech 86. Mateřská škola Želénky, školní jídelna – výdejna (součást Mateřské školy Želénky) se 

nachází samostatně v budově Želénky 43, školní jídelna má prostory v budově Zabrušany 42. Žáci školy na 

obědy do školní jídelny docházejí. V mateřských školách jsou školní jídelny – výdejny, jídla jsou pro děti 

dovážena.  

 Prostorové podmínky školy jsou dobré, moderní didaktické pomůcky jsou zabezpečovány 

v závislosti na množství finančních prostředků.  

Budovy škol jsou v rámci finančních prostředků udržovány a rekonstruovány. Ve školním roce 

2017/2018 pokračovala v budově základní školy rekonstrukce, kterou provádí Obec Zabrušany na základě 

schváleného projektu: Rekonstrukce a stavební úpravy mateřské školy Zabrušany, který je spolufinancován 

Evropskou unií.. Po dokončení rekonstrukce (k 31.8.2018) dojde ke změně využívaných prostor. ZŠ ubylo 

několik učeben, ve kterých se budovaly nové prostory pro mateřskou školu a školní jídelnu a kuchyni. Po 

dokončení rekonstrukce se přemístí mateřská škola, školní jídelna a školní družina do nově 

zrekonstruovaných prostor. Ty budou vybaveny novým nábytkem a zařízením. Po přemístění se navýší 

kapacita mateřské školy a školní jídelny. Žáci školy již nebudou muset přecházet do školní jídelny, která 

byla dříve umístěna v jiné budově v obci. 
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Z důvodů zmenšení prostor základní školy byla během školního roku zmenšena kapacita školy z 80 

na 50 žáků. 

Ve školním roce 2017/2018 používala škola k výuce 4 učebny. U budovy základní školy a Mateřské 

školy Želénky jsou školní zahrady, které jsou využívány k výuce, relaxaci dětí i k pořádání školních akcí. 

 Učební pomůcky a materiály byly nakupovány průběžně během roku podle finančních prostředků 

školy. Doplňují se výukové programy pro výuku na interaktivních tabulích a počítačích v PC učebně. Pro 

nákupy didaktických pomůcek byly využity i finanční prostředky z programu MŠMT OP VVV Výzvy č. 

02_16_022 pro Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování (Šablony 22). 

V rámci sponzorství obdržela škola několik menších finančních darů.  

Škola se zapojila do soutěže ve sběru, z těchto výnosů zaplatila několik akcí pro děti a žáky školy.  

 Před několika lety se škola potýkala s problémem úbytku žáků. V posledních letech se počet žáků 

stabilizoval. Při zápisu žáků do 1. ročníku v dubnu 2018 bylo do školy zapsáno 6 dětí. Bohužel, stále někteří 

místní rodiče preferují umístění svých dětí v městské škole, kde nejsou vyučovány malotřídním způsobem. 

Naopak několik žáků do školy dojíždí i z míst mimo náš školský obvod. Rodiče těchto žáků oslovilo rodinné 

prostředí naší školy. 

Kapacity mateřských škol jsou plně využívány. Mateřská škola Zabrušany je naplněna místními 

dětmi, kapacita Mateřské školy Želénky je doplňována zájemci z okolních obcí.  

 

2. Přehled oborů vzdělávání a vzdělávací programy 
 

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání a    

      Rámcové vzdělávací programy 

 

Kmenový obor vzdělávání  

Kód Obor vzdělávání 

79-01-C/01 Základní škola 

Vzdělávací program  

ŠVP pro ZV „Společně to dokážeme“  

 

2.2. Učební plán škol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      
 

 

 

Vyučovací předmět Ročník 

1. 2. 3. 4. 5. 

Český jazyk 7 + 1 7 + 1 6 + 2 7 + 1 6 + 1 

Anglický jazyk 0 + 1 0 + 1 3 3 3 

Matematika 4 + 1 4 + 1 4 + 1 4 + 1 4 + 1 

Informatika - - - - 1 

Prvouka 2 2 2 + 1 - - 

Vlastivěda - - - 1 + 1 2 

Přírodověda - - - 1 + 1 2 

Hudební výchov a 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 1 1 1  2 2 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 

Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 

Týdenní dotace 

povinných předmětů 

21 21 24 26 26 

Vzdělávací program 

ŠVP pro ZV „Společně to 

dokážeme“ 

ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP 
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2.3 Zájmové kroužky 

Název kroužku Počet zařazených žáků 

Dovedné ruce (1. – 2. r) 18 

Dovedné ruce (3. – 5. r) 13 

Sportovní hry (1. – 2. r) 18 

Sportovní hry (3. – 5. r) 15 

Počítače (1. r.) 8 

Počítače (2. r.) 11 

Počítače (3. r.) 4 

Počítače (4., 5. r.) 7 

 

2.4 Vzdělávání v mateřských školách 

 

Mateřská škola Školní vzdělávací program 

MŠ Zabrušany „Rok s Křemílkem a Vochomůrkou“ 

MŠ Želénky „Krteček objevuje svět“ 

 
Komentář ředitelky školy 

 

 Základní škola a Mateřská škola Zabrušany je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena do 

rejstříku škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. 

Zřizovatelem školy je Obec Zabrušany. 

 Škola poskytuje předškolní a základní vzdělávání a služby s tím spojené. V naší škole se vzdělávají i 

žáci s podpůrnými opatřeními, žáci se sociálním znevýhodněním. Pro tyto žáky jsou nakupovány speciální 

pomůcky podle doporučení Školských poradenských zařízení, pro některé jsou vypracovány IVP, podle 

kterých se vzdělávají. Podle IVP se vzdělávali ve školním roce 2017/2018 2 žáci. Pokud se u některého 

z žáků projeví výukové nebo výchovné problémy, pracuje podle PLPP, který pro něj vypracuje třídní 

učitelka s výchovnou poradkyní. 

  V tomto školním roce se v Mateřské škole Zabrušany provádělo předškolní vzdělávání podle 

Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání „Rok s Křemílkem a Vochomůrkou“, 

v Mateřské škole Želénky „Krteček objevuje svět“. 

 

v Mateřské škole Zabrušany               20 dětí 

v Mateřské škole Želénky                   20 dětí 

 

 Nadále pokračujeme v úspěšném celoročním projektu pro předškolní děti „Škola nanečisto“, ve 

kterém využíváme a posilujeme spojení základní školy s mateřskou školou. Děti se nenásilnou a hravou 

formou seznamovaly se svými budoucími spolužáky, učiteli a vyučovacím procesem. Během roku probíhaly 

jednodenní i dlouhodobé projekty, děti jezdily na výlety, účastnily se společných akcí se žáky školy a 

společných akcí pro děti, žáky a jejich rodiče. 

 V základní škole se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

„Společně to dokážeme“ ve všech ročnících, vzdělávací program byl upraven a nově vydán od 1.9.2017. 

 

1. ročník      9 žáků 

2. ročník    11 žáků 

3. ročník      5 žáků 

4. ročník    12 žáků 

1. ročník      7 žáků 

 

 V rámci kurikulárních změn ve školství kombinujeme klasické metody výuky s moderními, které 

staví především na aktivní činnosti žáků. Cílem vzdělávání není předávat žákům tzv. „hotové informace“, 

ale dosahovat tzv. očekávané výstupy, umět vyhledat a zpracovat informace, spolupracovat v týmu. Naše 

škola využívá při výuce metody činnostního učení a je zařazena do sítě Tvořivých škol. Nově jsme na 
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základě zkušeností ze Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv 

v rámci projektu „Šablony 22“ vyučovali dva týdny během školního roku formou „center aktivit“, kdy žáci 

pracují ve skupinách. 

Žáci všech ročníku se zúčastnili mnoha tradičních i nových soutěží a projektů. 

 Výuka cizího jazyka, na naší škole AJ, probíhá již od 1. ročníku. Pouze v 5. ročníku se vyučoval 

předmět Informatika.  

 Celým výchovně vzdělávacím procesem prostupovala environmentální výchova, ať už 

v bezprostředním styku s okolím školy, sběrovými akcemi a soutěžemi nebo formou projektových akcí, 

které připravili pracovníci školy nebo je zorganizovaly cizí organizace.  

 Velký význam pro úspěšnou realizaci našeho školního vzdělávacího programu „Společně to 

dokážeme“ má sociální klima školy. Vizí naší školy je škola s rodinnou přátelskou atmosférou. Zaměřujeme 

se proto na posilování pozitivních vazeb mezi učiteli a žáky, mezi žáky navzájem, mezi učiteli a rodiči. 

Důležitou roli hraje posilování spolupráce mezi žáky ve třídách i v celé škole, spolupráce s MŠ. 

 

3. Údaje o pracovnících školy 
 

3.1 Počty pracovníků školy 

 

Počet pracovníků celkem 13 

Přepočtený počet pracovníků celkem 13,333 

Počet učitelů ZŠ fyzicky 3 

Přepočtený počet učitelů ZŠ 3 

Počet asistentů pedagoga ZŠ fyzicky 1 

Přepočtený počet asistentů pedagoga ZŠ 0,75 

Počet vychovatelů ŠD fyzicky 1 

Přepočtený počet vychovatelů ŠD 0,833 

Počet učitelů MŠ fyzicky 4 

Přepočtený počet učitelů MŠ 4 

Počet asistentů pedagoga MŠ fyzicky 1 

Přepočtený počet asistentů pedagoga MŠ 0,5 

Počet ostatních zaměstnanců školy fyzicky 5 

Přepočtený počet ostatních zaměstnanců 4,25 

 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících základní školy 

 

Jméno Pracovní zařazení Odborná 

způsob. 

Pedagogická způsob. Délka 

praxe 

(roky) 

Mgr. D. Plachá ředitelka 

učitelka ZŠ 

VŠ - UJEP 

VŠ - UJEP 

Školský management 

Učitelství pro 1. st. ZŠ - VV 

7 

27 

Mgr. M. Vaníková učitelka ZŠ VŠ - UJEP Učitelství pro 1. st. ZŠ - VV 18 

Mgr. M. Pavlisová učitelka ZŠ VŠ – UJEP Učitelství pro 1. st. ZŠ 29 

P. Homičová vychovatelka SPgŠ SPgŠ 30 

Mgr. J. Zimová asistentka pedagoga VŠ - PF NŠ - HV 46 

 

3.3 Kvalifikovanost a aprobovanost učitelů základní školy 

 

Kvalifikovanost učitelů v  % 100 % 

Aprobovanost výuky v  % 100 % 

Učitelé – nástup na školu 0 

Učitelé, kteří ukončili pracovní poměr 0 

Počet učitelů důchodců 0 
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Komentář ředitelky školy 

 

 Během školního roku nenastoupil ani neukončil pracovní poměr v ZŠ žádný pedagog. Pedagogický 

sbor je plně kvalifikovaný a aprobovaný.  

 Na základě Doporučení PPP Teplice byl k jednomu žákovi ZŠ přijat od září 2017 na částečný úvazek 

asistent pedagoga, v rámci projektu „Šablony 22“ byl od září na poloviční úvazek přijat školní asistent. 

 V Mateřské škole Zabrušany byla přijata od září do prosince 2017 na Dohodu o pracovní činnosti na 

zkrácený úvazek pracovnice na pozici chůvy. V tomto období pomáhala pedagogům s několika dvouletými 

dětmi, které byly do mateřské školy přijaty. Od března 2018 pracuje v Mateřské škole Želénky, na základě 

Doporučení SPC Teplice pro jedno dítě, na poloviční úvazek asistent pedagoga. Došlo ke změně na pracovní 

pozici učitelky z důvodu úmrtí. 

Kvalita pedagogických pracovníků je na dobré úrovni. Ve sboru převažují učitelé s víceletou praxí. 

 

4. Zahájení povinné školní docházky a přijímání žáků do středních škol 
 

4.1 Zápis k povinné školní docházce 

 

Počet 1. r. Počet dětí přijatých do 1. r. při 

zápisu 

Nástup dětí po odkladu Počet žáků opakujících 1. r. 

1 6 4 0 

 

4.2 Výsledky přijímacího řízení (přechod na 2. stupeň ZŠ) 

 

Škola  Přijatí žáci 

Základní škola s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů 

Buzulucká Teplice, běžná třída 

2 

Základní škola s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů 

Buzulucká Teplice, obor informatika 

2 

Základní škola Jaroslava Pešaty Duchcov 1 

Základní škola Edisonova Teplice 1 

Základní škola Záryby 1 

 

Komentář ředitelky školy 

 K zápisu do 1. ročníku ZŠ se dostavilo 7 dětí. Většinou se jedná o děti z našeho školského obvodu, 

ale jsou mezi nimi i děti z jiného školského obvodu. Čtyři z těchto dětí nastoupí do 1. ročníku ZŠ po odkladu 

povinné školní docházky. Jedno dítě absolvovalo zápis v několika ZŠ, nakonec nastoupí do jiné ZŠ. 

 V 5. ročníku ukončilo docházku na naší škole 7 žáků, z toho byl jeden žák s individuálním 

vzděláváním. Dva žáci byli přijati do třídy s rozšířenou výukou informatiky, pět žáků přestoupilo do běžné 

třídy na základní škole – 2. stupeň.   

Žádný z žáků školy nebude vykonávat opravné zkoušky ani nebude opakovat ročník. 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

5.1 Přehled o prospěchu k 30.6.2018 (2. pololetí) 

 

Třída   Počet žáků  Prospěli s vyznamenáním Prospěli  Neprospěli  Průměrný prospěch 

I. 20 17 3 0 1,10 

II. 24 15 9 0 1,38 

Celkem 44 32 12 0 1,24 
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5.2 Přehled o chování k 30.6.2018 (celý rok) 

 

Třída  Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň z 

chování 

3. stupeň z 

chování 

I. 0 0 0 0 0 

II. 0 0 0 0 0 

Celkem  0 0 0 0 0 

 

5.3 Přehled o zameškaných hodinách (celý rok) 

 

 Počet 

omluvených 

hodin 

Průměr 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Průměr 

neomluvených hodin 

na žáka 

Celkem  2 916 66,27 0 0 

 

5.4 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a žáci mimořádně nadaní 

 

Žáci podpůrnými opatřeními 9 

Žáci mimořádně nadaní 0 

 

Komentář ředitelky školy 

 

 Prospěch žáků školy je na výborné úrovni, většina z nich dosahuje na vysvědčení vyznamenání.  

Škola nemusí řešit vážné kázeňské přestupky, za celý školní rok nebyla uložena žádná kázeňská opatření. 

Menší kázeňské přestupky jsou řešeny ihned, ve spolupráci se zákonnými zástupci žáků. 

 Žáci s PO pracovali podle Doporučení ŠPZ (PPP Teplice, Demosthenes – dětské centrum komplexní 

péče), někteří z nich i podle školou vypracovaného IVP. Žáci, kteří měli obtíže a nebyli šetřeni ŠPZ, 

pracovali podle PLPP, který vypracovali třídní učitelé ve spolupráci s výchovnou poradkyní. Spolupráce se 

zákonnými zástupci byla na dobré úrovni.  

  

 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
6.1 Obecné informace 

 

Školní metodik prevence Mgr. Dana Plachá 

Prevence   

Etická výchova Ve vyučovacím předmětu český jazyk v průběhu celého školního 

roku. Při projektových dnech, na akcích školy. 

Výchova ke zdravému životnímu stylu Ve vyučovacích předmětech prvouka, přírodověda, tělesná 

výchova, vlastivěda, sportovní kroužek, účast na projektech, 

školních akcí. 

Preventivní výchova ve výuce jednotlivých 

předmětů 

Je zařazována průběžně během školního roku do všech předmětů. 

Žáci jsou na začátku školního roku a pak průběžně před akcemi 

poučeni o BOZ. 

Formy a metody působení na žáky, které se 

zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální 

chování 

Ve skupině – diskuze ve třídě, kooperativní a skupinové 

vyučování. 

Individuálně – sebehodnocení, pomoc druhým, motivace. Účast 

na soutěžích, koncertech, návštěvy divadla, exkurze, preventivní 

programy. 

Spolupráce s rodiči – zapojování rodičů a žáků při řešení 

problémových situací, hledání řešení. Pořádání společných akcí 

pro žáky a rodiče. Úzká spolupráce s mateřskými školami, které 

jsou součástí organizace. 



9 

 

Organizace prevence  

Školní preventivní strategie v oblasti sociálně 

patologických jevů 

Škola má zpracovaný školní preventivní strategii, která je součástí 

jejího ŠVP. 

Minimální preventivní program Škola má zpracovaný minimální preventivní program, který 

vychází ze Školní preventivní strategie a je zpracovaný pro školní 

rok. 

Plán poradenského školního týmu Škola má zpracovaný plán činnosti výchovné poradkyně a 

metodika prevence pro školní rok. 

Využití volného času žáků Škola nabízí různě zaměřené zájmové kroužky. Žáci vystupují 

v programech pro rodiče a veřejnost. Škola spolupracuje se  

ZUŠ I. Kawaciuka Duchcov – výuka hry na klavír, flétnu probíhá 

v prostorech školy (žákům odpadá dojíždění). Pořádá společné 

akce pro žáky a jejich rodiče, spolupracuje na akcích OÚ. 

Průběžné sledování podmínek a situace ve 

škole z hlediska rizik výskytu sociálně 

patologických jevů 

Otevřené diskuse ve třídách.  

Pedagogické pozorování, v rámci hodin individuální přístup 

k žákům, princip včasného řešení problémů. 

Uplatňování forem a metod umožňující 

včasné zachycení ohrožených dětí 

Všichni pedagogové sledují situaci ve třídách, ve ŠD, na školních 

i mimoškolních akcích 

Poradenská služba školního metodika 

prevence a výchovného poradce 

Po domluvě možné konzultace pro rodiče a žáky. 

Sledování žáků s PO. 

Zajištění poradenských služeb speciálních 

pracovišť a preventivních zařízení 

Spolupráce se ŠPC. 

Školní řád Obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání 

návykových látek v areálu školy. 

Akce školy pro žáky k prevenci sociálně 

patologických jevů 

Akce zaměřené na zdravý životní styl, sportovní kroužky, 

sportovně zaměřené akce, mimoškolní akce, společné akce pro 

žáky a rodiče, preventivní programy realizované jinými 

společnostmi. 

 

6.2 Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila 

 

Škola nemusela řešit žádný z těchto jevů. 

 

6.3 Cíle a priority Školní preventivní strategie v oblasti sociálně patologických jevů 

 

Základní cíle strategie primární prevence sociálně patologických jevů: 

- výchova ke zdravému životnímu stylu 

- rozvoj a podpora sociálních kompetencí 

- znalost žáků o dané problematice 

- zkvalitněním koordinace a kontroly specifické primární prevence dosáhnout vyšší kvality a efektivity  

   prováděných programů 

 

Cílem působení v oblasti prevence je dítě odpovědné za vlastní chování a způsob života v míře 

přiměřené jeho věku: 

- posílená duševní odolnost vůči stresu, negativním zážitkům a vlivům 

- schopné dělat samostatná (a pokud možná správná rozhodnutí) 

- s přiměřenými sociálně psychologickými dovednostmi 

- schopné řešit, případně schopné nalézt pomoc pro řešení problémů 

- s vyhraněným negativním vztahem k návykovým látkám 

- podílející se na tvorbě prostředí a životních podmínek 
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Strategie pro dosažení cílů v oblasti prevence: 

- výchova ke zdravému životnímu stylu 

- základy etické a právní výchovy 

- navozování příznivého psychosociálního klimatu ve třídě, škole 

- věnovat pozornost včasnému odhalení poruch učení či jiných postižení 

- všestranný rozvoj osobnosti žáka 

- nabídka volnočasových aktivit 

- důraz na spolupráci s rodiči 

 

Komentář ředitelky školy 

 

 Prevenci je ve škole věnována velká pozornost. Všichni pedagogičtí pracovníci vědí, jak při výskytu 

jevů postupovat. Učitelé ve třídách se žáky pracují a při náznaku možného výskytu patologických jevů ihned 

reagují a situaci řeší tak, aby dále nepokračovala a nerozvíjela se. Je navázána spolupráce s pracovníky PPP 

Teplice, kteří se scházejí s pedagogy školy i zákonnými zástupci žáků. 

 Žádný výskyt sociálně patologických jevů škola řešit nemusela. K tomuto přispívá nízký počet žáků 

ve škole a vyučování pouze v ročnících 1. stupně ZŠ. 

 

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

DVPP, kurz, seminář, školení a jiné akce Pracovník  

Letní škola Začít spolu, Step by step – letní škola 20. - 24.8.2018 

 

Mgr. M. Vaníková 

Mgr. D. Plachá 

Mgr. M. Pavlisová 

Jednání s nespokojenými rodiči Mgr. D. Plachá 

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické praxi II Mgr. D. Plachá 

Informační seminář pro ředitele škol a školských zařízení k novele školského zákona  Mgr. D. Plachá 

Konzultace pro školy ke společnému vzdělávání  Mgr. D. Plachá 

Právní předpisy v MŠ Mgr. D. Plachá 

Novinky v právních předpisech škol a školských zařízení Mgr. D. Plachá 

Pracovněprávní souvislosti aplikace školské legislativy při řízení školy  

a školského zařízení 

Mgr. D. Plachá 

GDPR srozumitelně a prakticky  Mgr. D. Plachá 

Kolokvium ředitelů MŠ Mgr. D. Plachá 

Asistent pedagoga ve škole Mgr. D. Plachá 

GDPR srozumitelně a prakticky - Implementace na školách- workshop  Mgr. D. Plachá 

Aktuální novely právních předpisů od 1.1.2018 Mgr. D. Plachá 

„Změna financování regionálního školství pro mateřské školy, základní školy a 

školní družiny“  

Mgr. D. Plachá 

Inspirace pro zkvalitňování výuky matematiky a přírodovědy  Mgr. M. Vaníková 

Workshop k možnostem rozvoje čtenářských, písařských a početních dovedností 

žáků  1.  st. ZŠ v hodinách 

Mgr. M. Vaníková 

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ (dokončení z předchozího roku) D. Vondráková 

G. Wosková 

Společné vzdělávání – inkluze v  MŠ D. Vondráková 

G. Wosková 

Rozvoj matematické pregramotnosti v praxi MŠ D. Vondráková 

Řešení problémů s žáky s rizikovým chováním P. Homičová 

Hry pro rozvoj paměti a pozornosti na 1. stupni ZŠ P. Homičová 
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Komentář ředitelky školy 

 

 Vzdělávání pedagogických pracovníků věnujeme velkou pozornost.  

Několik vícehodinových kurzů pro zkvalitnění své práce absolvovalo pět pedagogů. Škola pro 

vzdělávání pedagogů využila zapojení do projektu Šablon 22.  

Dále se pedagogičtí pracovníci ZŠ účastnili jednodenních školení a seminářů. Vedení školy se 

zúčastnilo několika školení zaměřených na řízení a vedení.  

 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

8.1 Účast žáků v soutěžích 

 

Název soutěže Počet zapojených žáků Umístění  

ZŠ   

Matematická olympiáda 6 Školní kolo 

Matematická soutěž Pangea 16 Školní kolo 

Matematický Klokan 33 Školní kolo 

Sazka olympijský víceboj Všichni žáci školy Školní kolo 

Kraje pro bezpečný internet 5 Školní kolo 

Obrázek, který udělá radost hned dvakrát -

výtvarná soutěž 

7 Školní kolo 

Můj mazlíček – Strašidlo domácí - výtvarná 

soutěž 

11 + kolektivní práce Diplom pro žáka 

Diplom pro kolektivní práci 

Příroda kolem nás – výtvarná soutěž 15 Školní kolo 

Namaluj svého anděla – výtvarná soutěž 10 Školní kolo 

Přeměna odpadů na zdroje – kreativní soutěž 28 Školní kolo 

Duchcovská růžička – recitační soutěž 3 Oblastní kolo 

Stavíme hmyzí domečky – soutěž pro ŠD Žáci ŠD Školní kolo 

Coolinaření s Albertem – dětská talentová 

soutěž 

11 družstev 

 

Školní kolo 

 

Informáček – počítačová soutěž 3 11. místo 

Dopravní soutěž mladých cyklistů – dopravní 

soutěž 

4 6. místo 

Memoriál Vivien Čechové – sportovní soutěž 1 3. místo 

Celoroční sběrová soutěž – sběr papíru, petláhví, 

petvíček (Suroviny Švarc) 

33 

 

Školní kolo 

3. místo v celkovém množství 

kg na žáka 

Recyklohraní aneb Ukliďme si svět – sběr 

vysloužilých elektrospotřebičů 

Všichni žáci školy 2. místo  

MŠ   

Namaluj svého anděla – výtvarná soutěž 4 Školní kolo 

Soutěž o nejkrásnější vánoční výrobek pro školy 

a školky – manuální soutěž 

32 Školní kolo 

 

8.2 Akce pořádané školou 

 

Akce Datum 

Focení prvňáčků -Deník MF Dnes ve spolupráci s Prestige Photo s.r.o. (fotografie 

prvňáčků do tabla školy zveřejněná v tisku) 

Záložka spojuje školy – projekt na podporu čtení 

Koncert Severočeské filharmonie Teplice 

Přírodovědná exkurze Dravci a sovy 

Září  
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Vítání občánků v obci – pásmo písniček a básniček 

Den stromů – školní projekt 

Projekt „72 hodin – Ruku na to“  

říjen 

Lampionový průvod – oslava sv. Martina, pro děti, žáky a jejich rodiče 

Slabikářový den – uvítání čtenářů, slavnostní předání Slabikáře žákům 1. ročníku za 

účasti rodičů 

Listopad  

 

Rozsvícení vánočního stromu – akce OÚ, zpěv koled Muzikálové představení, Praha 

(oslava Mikuláše) 

Muzikálové představení, Praha, divadlo Hybernia 

Vánoční dílna pro žáky a rodiče 

Vánoční besídka pro rodiče – tělocvična ZŠ, vystoupení žáků a dětí pro rodiče 

Prosinec  

Slavnostní předání vysvědčení prvňáčkům Leden  

Preventivní program Veselé zoubky  

Karneval  

Únor  

Interaktivní hudební pohádka Babička Chrotta vypráví 

Loučení s Moranou 

Den otevřených dveří – pro rodiče budoucích prvňáčků, všechny rodiče 

Velikonoční nadílka 

Březen  

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ 

Preventivní program Tonda Obal na cestách 

Den Země – týdenní školní projekt 

Pálení čarodějnic 

Duben  

Anglické představení – Schelie Nielsen 

Vzdělávací program Zdravá 5 

Květen  

Dopravní hřiště Teplice 

Školní výlet – iQPARK Liberec 

Vcházka do Duchcova, muzeum hraček 

Školní sportovní olympiáda 

Červen  

Projekt Jsem Čech 

Projekt Škola nanečisto 

Sběr papíru, petláhví, petvíček 

Sběr elektrošrotu 

Projekt Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol 

Projekt Čtení pomáhá – charitativní projekt, podpora a rozvoj čtenářských dovedností 

Projekt Sazka olympijský víceboj 2017/2018 

Září – 

červen 

 

8.3 Spolupráce školy a dalších subjektů 

 

OÚ: Spolupráce mezi vedením školy a obce 

        Příspěvky do Zabrušanského zpravodaje 

        Kulturní pásmo dětí při Vítání občánků 

        Péče o vývěsky v obci 

        Spolupráce na akcích pořádaných OÚ – vývěsky, výzdoba, spoluúčast 

        Pomoc při údržbě školy, sběrových akcí 

                                  

ZUŠ I. Kawaciuka Duchcov: výuka žáků naší školy i jiných žáků z obce na hudební nástroje 

 

DD a ŠJ Tuchlov 

 

Policie ČR: dopravní prevence 

 

Myslivecké sdružení Jestřáb Zabrušany: sběr tvrdého pečiva, lesních plodů 
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Fond Sidus – účast ZŠ a MŠ při veřejné sbírce (vybráno a odesláno za nákup předmětů 1 400,-Kč) 

 

Deník MF Dnes ve spolupráci s Prestige Photo s.r.o. - Projekt „PRVŇÁČCI“ – fotografické tablo  

                                                                                        prvňáčků, které bylo zveřejněno v tisku (MF Dnes)  

                                                                                        dne 14.10.2017 

 

Databox s.r.o., portál Proškoly.cz – využití testů a dotazníků žáky školy 

 

Suroviny Švarc s.r.o. – zapojení do soutěže při sběru papíru, petlahví, petvíček 

 

Elektrowin a.s. – zapojení do Školního Recyklačního programu Recyklohraní na podporu environmentální            

                            výchovy 

                                       

Komentář ředitelky školy 

 

 Nabídkou účasti dětí v nejrůznějších soutěžích sledujeme především záměr dát dětem příležitost 

ukázat své dovednosti v těch oblastech, ve kterých vynikají, bez ohledu na celkový prospěch. Pravidelně se 

účastníme soutěží matematických, výtvarných, zaměřených na výpočetní techniku, na zdravý životní styl, 

každý rok pak se pak snažíme účastnit nových soutěží. Zapojujeme se do soutěží, ve kterých mohou žáci 

uplatnit své nabyté dovednosti a znalosti, ale i do soutěží, kde mohou nové dovednosti a znalosti získat. 

Letos se našim žákům dařilo v soutěžích sportovních a sběrových. 

 Organizování nejrůznějších kulturních akcí pro žáky (hudebně vzdělávací pořady, besídky) se nám 

jeví jako nezbytná součást celého vzdělávání. 

 V rámci Školního preventivního programu školy se snažíme organizovat besedy a drobné projekty.  

 Školní výlety jsme volili jednodenní tak, aby žáky zaujaly a obohatily. 

 Oceňujeme a děkujeme všem subjektům, které se různou formou podílejí na sponzorování školy. 

Velmi si jejich darů vážíme. 

 Nejen děti, ale i jejich rodiče a veřejnost se zapojili do sběrových akcí. Žáci jsou vedeni touto 

nenásilnou formou k ekologickému nakládání s druhotnými surovinami. Je to aktivita, která spadá do plánu 

EVVO školy, je součástí i Preventivního programu školy. O aktivním přístupu všech zainteresovaných 

svědčí i finanční výnos v této soutěži a umístění na 2. místě v celkovém množství kg na žáka.  

  

 

9. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 

 
Ve školním roce 2017/2018 nebyla provedena inspekce ze strany ČŠI. Probíhala pouze blesková 

šetření pomocí elektronického zjišťování údajů.  
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10. Základní údaje o hospodaření školy (údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2017) 

 

10.1 Náklady: 

501 spotřeba materiálu                                                      597 222,77 

502 spotřeba energie                                                          551 138,49 

511 opravy a udržování                                                       16 160,00 

512 cestovné                                                                          6 274,00 

518 ostatní služby                                                              234 465,30 

521 mzdové náklady                                                       4 601 300,00 

524 zákonné soc. pojištění                                              1 539 263,00 

525 zákonné pojištění – Kooperativa                                  17 284,35 

527 zákonné sociální náklady                                            126 141,00 

549 ostatní náklady z činnosti                                              49 778,00 

551 odpisy DM                                                                    44 388,00 

558 náklady z drobného dlouhodobého majetku                 91 897,24 

Náklady celkem:                                                            7 875 312,25 

 

10.2 Výnosy: 

602 výnosy z prodeje služeb                                               340 438,00 

603 z pronájmu                                                                       4 200,00 

609 jiné výnosy z vlastních výkonů                                    124 400,00 

648 čerpání fondů                                                                    6 098,00 

649 ostatní výnosy z činností                                              131 470,00 

672 výnosy vybr. místních vlád. inst. z transferů             7 544 972,64 

Výnosy celkem:                                                               8 151 578,64 

 

Výsledek hospodaření – zisk:                                            276 266,39 Kč 

 

Zisk 276 266,39 Kč byl převeden do rezervního fondu. 

 

 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů 
 

Vyučující nadále využívají ve výuce šablony, které byly vytvořeny v rámci projektu EU – „Peníze 

školám“ a materiály, pomůcky, pracovní listy z projektu „Tvorba nových interaktivních materiálů pro 

potřeby anglického jazyka v 1. - 3. třídách ZŠ“, které byly ukončeny ve školním roce  2012/2013. 

Pokračovali jsme i nadále v projektu „Ovoce a zelenina do škol“, a nově i „Mléko do škol“, který 

obohacuje svačiny žáků o zeleninu, ovoce a neochucené mléko především z české produkce a vede je ke 

zdravému životnímu stylu. 

V říjnu 2014 se všichni žáci školy zapojili do Česko-slovenského projektu „Záložka do knihy spojuje 

školy“. Naší škole byla přiřazena partnerská škola stejného typu ze SR. Na tuto spolupráci mezi školami 

jsme navázali i ve školním roce 2017/2018 a hodláme v ní pokračovat i nadále. 

Od září 2016 se škola zapojila do projektu MŠMT Výzva č. 22 – OP VVV – Šablony pro MŠ a ZŠ I. 

Projekt bude realizován do 31.8.2018. V jeho rámci se pedagogové školy účastnili školení, navštívili výuku 

základních škol a mateřských škol v okolí. Posílili jsme také personální obsazení školy o pozici školního 

asistenta. Projekt byl ve školním roce 2016/2017 započat, zakončen byl 31.8.2018. 

 

 

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 

 Ve školním roce 2017/2018 se škola nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 
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13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 

zdrojů 

 

Ve školním roce 2017/2018 nebyly předloženy a školou realizovány žádné projekty financované 

z cizích zdrojů. 

 

 

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a 

dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 

 Škola spolupracovala s Obcí Zabrušany, Magistrátem města Teplice – odbor školství, kultury a 

sportu, KÚ ÚK – odbor školství, mládeže a tělovýchovy, KHS – územní pracoviště Teplice, Policií ČR,  

PPP Teplice, Demosthenes – dětské centrum komplexní péče, DD a ŠJ Tuchlov, o.p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva byla předána OÚ Zabrušany dne: ……….2018 

 

 

S Výroční zprávou za rok 2017/2018 byli seznámeni pedagogičtí pracovníci školy na pedagogické radě dne 

28.8.2018: 

 

Mgr. Dana Plachá……………………………………………………………… 

Pavla Homičová ………………………………………………………………. 

Mgr. Miluše Vaníková ………………………………………………………… 

Mgr. Marcela Pavlisová……………………………………………………….. 

Dita Vondráková ………………………………………………………………. 

Lucie Ondrejková ……………………………………………………………… 

Gabriela Wosková ……………………………………………………………… 

Jindřiška Zoubková ……………………………………………………………. 

Mgr. Jindřiška Zimová…………………………………………………………. 

Ivana Jurková…………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 


