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Výroční zpráva o činnosti školy 
 

Právní normy 

 

§ 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 

           

Výroční zprávy 

 

(3) Ředitel základní, střední a vyšší odborné školy zpracovává každoročně výroční zprávu o 

činnosti školy za školní rok, zasílá ji zřizovateli a zveřejňuje vždy na přístupném místě ve 

škole. Do výroční zprávy může každý nahlížet a pořizovat si z ní opisy a výpisy, anebo za 

cenu v místě obvyklou může obdržet její kopii. Poskytování informací podle zákona o 

svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno. 

 

§ 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních 

zpráv a vlastního hodnocení školy, část třetí 

           

Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy 

 

(1) Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje vždy: 

a) základní údaje o škole (například název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje 

o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě), 

b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku, 

c) přehled pracovníků školy, 

d) údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do 

školy, 

e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími 

programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, 

maturitních zkoušek a absolutorií, 

f) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 

g) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, 

h) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí, 

i) základní údaje o hospodaření školy. 

(2) Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává za období předcházejícího školního roku, s 

výjimkou základních údajů o hospodaření školy, a do 15. října se předkládá školské radě ke 

schválení. Po schválení školskou radou zasílá ředitel školy výroční zprávu do 14 dnů 

zřizovateli a zveřejní ji na přístupném místě ve škole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výroční zpráva 2020/2021  

Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy Teplice, Na Stínadlech 2386, 415 01 Teplice           

3 

 

Obsah 

1. Základní údaje o škole 

1.1 Základní údaje o škole 

1.2. Zřizovatel 

1.3 Základní údaje o součástech školy 

1.4. Materiálně – technické podmínky školy 

1.5 Údaje o školské radě 

2. Přehled oborů základního vzdělávání 

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 

2.2 Vzdělávací programy 

3. Přehled pracovníků školy 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 

3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobace ve výuce 

3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících 

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání vycházejících žáků  

4.1 Zápis k povinné školní docházce 

4.2. Výsledky přijímacího řízení 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

5.2 Výchovná opatření - pochvaly 

5.3 Výchovná opatření – napomenutí, důtky 

5.4 Komisionální přezkoušení 

5.5 Opakování ročníku 

5.6 Údaje o zameškaných hodinách 

5.7 Závěr souhrnné zprávy pro školu, hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

5.8 Údaje o integrovaných žácích 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

6.1 Aktivity v rámci prevence, které byly uskutečněny při třídnických hodinách, výuce: 

6.2 Řešení rizikového chování    

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

8.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách – projektové vyučování 

8.2 Údaje o významných mimoškolních aktivitách – další akce školy 

8.3 Účast žáků školy v soutěžích 

8.4 Účast žáků ve sportovních soutěžích 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

9.1 předmět inspekční činnosti 

9.2 Závěry 

10. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

11. Zhodnocení hlavních úkolů školního roku 

12. Základní údaje o hospodaření školy 

13. Přílohy 

13.1 Činnost výchovného poradce 

13.2 Činnost koordinátora ICT 

13.3 Činnost koordinátora EVVO 

13.4 Školní družina 

13.5 Školní jídelna 

13.6. KEVIS – tabulky MV ČR 

 

 

 

1. Základní údaje o škole 



Výroční zpráva 2020/2021  

Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy Teplice, Na Stínadlech 2386, 415 01 Teplice           

4 

 

1.1. Základní údaje o škole 

 

Název školy Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, 

Teplice, Na Stínadlech 2386         

Adresa školy  Na Stínadlech 2386, 415 01 Teplice 

IČ 65650808 

Bankovní spojení 27-1417110277/0100 

 

Telefon/fax 417 539 586 / 417 539 586 

E-mail info@zsnastinadlech.cz 

Adresa internetové stránky www.zsnastinadlech.cz 

 

Právní forma právní subjektivita 

Zařazení do sítě škol  22. 5. 1996 

Název zřizovatele Statutární město Teplice 

Součásti školy   Základní škola 102 465 304 

Školní družina 116 800 330 

Školní jídelna 102 705 062 

IZO ředitelství 102 465 304 

Vedoucí a hospodářští pracovníci  

  

 

Ředitelka: Mgr. Irena Eisnerová  

Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Alena Fojtíková 

Ekonomka-hospodářka: Blanka Heřmanová 

Vedoucí školní jídelny: Iveta Seidlová 

Školník: Vilém Houdek 

Přehled hlavní činnosti školy  

(podle zřizovací listiny) 

Organizace je základní škola se školní družinou a se školní 

jídelnou. Její činnost je vymezena zákonem č.561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České 

republiky č. 107/2005 Sb., o školním stravování. 

 

1.2 Zřizovatel 

 

Název zřizovatele Statutární město Teplice 

Adresa zřizovatele nám. Svobody 2, 415 95 Teplice 

IČO 00266621 

Kontakt  Tel.: 417 510 111, e-mail: posta@teplice.cz 

 

1.3 Základní údaje o součástech školy 

 

součásti školy  kapacita 

Základní škola 380 žáků 

Školní družina  105 žáků 

Školní jídelna ZŠ, MŠ 600 jídel 
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1.4 Materiálně – technické podmínky školy 

 

Název místnosti počet 

Učebny/ herny 16 / 4 (ŠD) 

Odborné pracovny/ knihovna 5 / 2  

Odpočinkový areál/ zahrada/ hřiště 1 / 1 / 1 

Sportovní areál velká a malá tělocvična, venkovní hřiště 

Dílny a pozemky 1 / 1 

Žákovský nábytek 1. stupeň výškově nastavitelný,  

2. stupeň standardizované lavice 

Vybavení učebními pomůckami/ 

hračkami/ sportovním nářadím 

Ve všech oblastech v dostatečném množství, 

poškozené škola postupně obnovuje. 

Vybavení žáků učebnicemi  Škola zapůjčuje učebnice všem svým žákům. 

Vybavení kabinetů, laboratoří 

 a učeben 

Vyučující mají k dispozici všechny moderní 

pomůcky. Dokupují se postupně na žádost učitelů a 

podle finančních možností školy. 

Vybavení školy audiovizuální  

a výpočetní technikou 

Z peněz EU vybaveny všechny třídy IA tabulemi a IT 

učebna PC – nutná každoroční údržba a obnova 

zastarávající IT, vyučující mají svůj notebook a tablet, 

postupný nákup IA učebnic do všech ročníků. 

Komentář: 

- velikost a vybavenost prostor odpovídá příslušným požadavkům  

- zateplení + rekuperace školy + ŠJ v roce 2018  

- svítidla na chodbách a v tělocvičně jsou úsporná  

- na kohoutky po celé škole namontovány šetřiče water saving 

- odstranění dřevěného obložení na chodbě k tělocvičnám a ve školní jídelně 

- v jídelně moderní výdejová okénka, nový nábytek 

- ve škole je 15 kmenových tříd a 6 odborných učeben 

- 1x učebna PC (projektor, plátno) 

- modernizace IT sítě, záložního zdroje a IT techniky 

- 1x učebna Hv, Vv (IA tabule) 

- 1x učebna Fy, Ch (projektor, plátno, PC) 

- audiovizuální technika – CD přehrávače 

- každý vyučující má k dispozici notebook, 10 ks slouží k zápůjčce pro žáky 

- žákovská knihovna – aktualizace knih dle finančních možností 

- učitelská knihovna – aktualizace knih dle finančních možností 

- žákovská kuchyňka – moderní vybavení 

- ve ŠD fungují 4 oddělení (kapacita ve ŠD je 105 žáků) 

- dobré sportovní zázemí - nové nářadí se dokupuje průběžně dle finančních možností školy  

- školní hřiště: červen – říjen 2019 rekonstrukce atletického oválu a volejbalového hřiště  

- stávající dílny vyhovující, umožňují kvalitní a bezpečnou výuku v souladu se 

vzdělávacími programy (průběžně dokupován pracovní materiál) 

- jarní úprava areálu školy a pozemků + dokoupení pracovního nářadí 

- učebny 1. stupně vybaveny nábytkem s nastavitelnou výškou 

- učebny 2. stupně vybaveny standardizovaným školním nábytkem  

- pomůcky se dokupují průběžně na žádost učitelů a podle finančních možností školy 
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1.5 Údaje o školské radě 

 

Datum zřízení 1. 1. 2006 

Počet členů školské rady 3 

Kontakt 417 539 586, 790 237  746 

 

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 

 

Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy 

79-01-C/01 

 

Základní škola RVP 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 4.A,  4.B, 5.A, 5.B, 

6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 9.A, 9.B 

 

1. stupeň:  ŠVP ZV – ZŠ s RVTv, Teplice, Na Stínadlech 2386 31.8.2009 

 
Vzdělávací 

oblast 

Vzdělávací 

obor 

Vyučovací 

předmět 

1. 

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 

5. 

ročník 

Min.čas. 

dotace 

 

DČD 
 

Jazyk 

 a  

jazyková 

komunikace 

Český jazyk a 

literatura 
 

Český jazyk 
 

8 

 

8 

 

9 

 

7 

 

7 

 

35 

 

4 

  

Cizí 

jazyk 

 

Anglický 

jazyk 

 

1 

 

1 

 

3 

 

3 

 

3 

 

9 

 

2 

 

 
Matematika 

a její 

aplikace 

Matematika a 

její aplikace 
 

Matematika 
 

4 

 

5 

 

5 

 

4 

 

4 

 

20 

 

2 

Informační a 

komunikační 

technologie 

Informační a 

komunikační 

technologie 

 

Informatika 
 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Člověk  

a jeho svět 

 

Člověk  

a jeho svět 

Prvouka 2 2 2 - -  

12 

- 

Přírodověda - - - 1 2 1 

Vlastivěda - - - 2 2 - 
 

Umění  

a  

kultura 

Hudební 

výchova 
Hudební 

výchova 
 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

12 

 

- 
Výtvarná 

výchova 
Výtvarná 

výchova 
 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

- 
Člověk  

a zdraví 

Tělesná 

výchova 
Tělesná 

výchova 
 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

10 

 

4 
Člověk 

a svět práce 

Člověk a svět 

práce 
Pracovní 

výchova 
 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

- 

Celková povinná časová dotace 20 22 25 25 26 118  

z toho disponibilní časová dotace /DČD/ 2 4 4 2 2  14 
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2. stupeň:  ŠVP ZV – ZŠ s RVTv, Teplice, Na Stínadlech 2386 31.8.2009  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Vzdělávací programy 

vzdělávací program zařazené třídy 

Školní vzdělávací program - č.j. 31504/2004-22  

(viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, ŠVP 

ZV – ZŠ s RVTv Teplice, Na Stínadlech 2386 31.8. 2009) 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací 

oblast 

Vzdělávací 

obor 

Vyučovací 

předmět 

6. 

ročník 

7. 

ročník 

8. 

ročník 

9. 

ročník 

Min.čas. 

dotace 
 

DČD 
 

Jazyk 

a 

jazyková 

komunikace 

Český jazyk 

a literatura 
Český jazyk 

a literatura 
 

4 

 

4 

 

4 

 

5 

 

15 

 

2 
 

Cizí 

jazyk 

Anglický 

jazyk 
 

3 
 

3 

 

3 

 

3 
 

12 

 

- 

 

- 

Základy 

německého j. 
 

2 
 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

Matematika 

a její 

aplikace 

Matematika a 

její aplikace 
 

Matematika 
 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

15 

 

1 

Informační a 

komunikační 

technologie 

Informační a 

komunikační 

technologie 

 

Informatika 
 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

 

- 

 

Člověk a 

společnost 

 

Dějepis 
 

Dějepis 
 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

11 

 

- 
Výchova k 

občanství 
/integr. před/ 

Občanská a 

rodinná 

výchova 

 

2 
 

2 

 

2 

 

1 

 

1 
Člověk a 

zdraví 

Výchova ke 

zdraví 
 

10 

 

1 
Tělesná 

výchova 
Tělesná 

výchova 
 

3 
 

3 

 

3 

 

3 

 

4 
 

Umění 

a 

kultura 

Hudební 

výchova 
Hudební 

výchova 
 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

10 

 

- 
Výtvarná 

výchova 
Výtvarná 

výchova 
 

2 
 

2 

 

1 

 

1 

 

- 
 

Člověk a 

příroda 

Fyzika Fyzika 2 2 2 2  

 

21 

 

 

 

3 
Chemie Chemie - - 2 2 

Přírodopis Přírodopis 2 1 2 1 
Zeměpis Zeměpis 1 2 1 2 

Člověk 

a svět práce 

Člověk a svět 

práce 
Pracovní 

výchova 
 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

 

3 

 

- 

DČD-volitelný předmět 1 1 1 1 - 4 

Celková povinná časová dotace 30 30 31 31 122 - 

z toho disponibilní časová dotace /DČD/ 5 6 6 7 - 24 
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3. Přehled pracovníků školy 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem 46 

Počet učitelů ZŠ 22 

Počet asistentů pedagoga 7 (1 AP je i ve ŠD) 

Počet vychovatelů ŠD 4 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 6 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 7 

 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 

 

 funkce Úvazek praxe Stupeň 

vzdělání 

Aprobace 

1. učitelka  1,0 do 12 let VŠ 1. stupeň  

2. učitelka 1,0 do 32 let VŠ 1. stupeň  

3. učitelka 1,0 do 19 let VŠ 1. stupeň  

4. učitelka 1,0 nad 32 let VŠ 1. stupeň  

5. učitelka 1,0 do 27 let VŠ 1. stupeň 

6. učitelka 1,0 nad 32 let VŠ 1. stupeň  

7. učitelka 1,0 do 12 let Bc. nekvalifikovaná   

8. učitelka  1,0 do 27 let VŠ 1. stupeň 

9. učitelka 1,0 nad 32 let VŠ 1. stupeň 

10. učitelka 1,0 do 27 let Ing. + DPS M – Ch  

11. učitelka 1,0 do 12 let VŠ ČJ - D 

12. učitelka 1,0 do 19 let SŠ nekvalifikovaná   

13. učitel 1,0 do 27 let VŠ M - F 

14. učitelka 1,0 do 32 let SŠ nekvalifikovaná   

15. učitelka 1,0 do 12 let VŠ ČJ - OV 

16.  učitelka 1,0 do 12 let Ing. + DPS AJ 

17. učitelka 0,9091 do 2 let VŠ ČJ - OV 

18. učitelka 1,0 do 2 let Bc. studující Př - Tv 

19. učitelka 0,5000 do 2 let SŠ  studující M 

20. učitel 0,6364 do 2 let Bc. studující Tv 

21. zástupce ŘŠ 1,0 do 27 let VŠ 1. stupeň 

22. ředitelka školy 1,0 nad 32 let VŠ ČJ – OV  

1. vychovatelka 1,0 do 2 let SŠ vychovatelství 

2. vychovatelka 1,0 do 19 let Bc. vychovatelství 

3. vychovatelka 1,0 do 19 let SŠ  vychovatelství 

4. vychovatelka 0,4464 nad 32 let SŠ  nekvalifikovaná 

1. asistent pedagoga 0,5 do 6 let SŠ. AP 

2. asistent pedagoga 0,5 do 12 let SŠ AP 

3. asistent pedagoga 0,5 do 12 let SŠ AP 

4. asistent pedagoga 0,75 do 27 let SŠ AP 

5. asistent pedagoga 0,75 nad 32 let SŠ AP 

6. asistent pedagoga 0,75 do 12 let SŠ AP 

7. asistent pedagoga 0,75 do 12 let SŠ AP 
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3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 

 

odborná kvalifikace  splňuje 

kvalifikaci 

nesplňuje kvalifikaci celkem 

učitel prvního stupně ZŠ 9 1 10 

učitel druhého stupně ZŠ 10 2  12 

vychovatel 3 1 4 

asistent pedagoga 7 0 7 

celkem 29 4 33 

 

3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

 

do 35 let 36 – 45 let 46 – 55 let nad 55 let důchodci celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

1 8 1 10 0 10 0 3 0 0 2 31 

 

3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících 

 

funkce Úvazek Praxe  Stupeň vzdělání 

hospodářka 1,0 nad 32 let SŠ 

školník 1,0 do 32 let SOU 

uklízečka 1,0 nad 32 let SOU 

uklízečka 1,0 nad 32 let SOU 

uklízečka 1,0 nad 32 let SOU 

uklízečka 0,5 nad 32 let SOU 

vedoucí ŠJ 1,0 nad 32 let SŠ 

vedoucí kuchařka 1,0 nad 32 let SOU 

kuchařka 0,5 nad 32 let SOU 

kuchařka 1,0 nad 32 let SOU 

kuchařka 1,0 nad 32 let SŠ 

pracovnice provozu 1,0 nad 32 let SOU 

pracovnice provozu 1,0 nad 32 let SOU 

 

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 

4.1 Zápis k povinné školní docházce 

 

počet 1. tříd počet dětí přijatých  

do prvních tříd 

z toho počet dětí 

starších 6ti let 

počet odkladů pro 

školní rok 2020/21 

2 36 28 5 

 

4.2 Výsledky přijímacích řízení 

 

a) na víceletá gymnázia přijato: 

 z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřízená krajem 0 0 

soukromá gymnázia 0 0 

církevní gymnázia 0 0 
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b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých 

      ročníků přijato:  

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní SŠ SOU celkem 

6 3 2 5 4 0 20 

 

c) na soukromé školy přijato: 

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní SŠ SOU celkem 

0 0 0 0 8 0 8 

 

d) do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou přijato:  

z devátých ročníků z nižších ročníků 

9 1 

 

e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 

v devátém ročníku v nižším ročníku 

37 1 

 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání 

 

5.1  Celkové hodnocení žáků – prospěch,  zhoršené chování 
 

třída 

prospěli  s 

vyznamenáním 

prospěli neprospěli průměrný 

prospěch 

uspokojivé 

chování 

neuspokojivé 

chování 

1.pol 2.pol 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol 

1.A 19 18 1 1 0 1 1,05 1,11 0 0 0 0 

1.B 19 19 1 1 0 1 1,11 1,17 0 0 0 0 

2.A 17 17 2 2 0 0 1,08 1,16 0 0 0 0 

2.B 21 20 0 0 0 0 1,07 1,11 0 0 0 0 

3.A 25 22 4 2 0 3 1,17 1,31 0 0 0 0 

4.A 21 17 3 7 0 0 1,30 1,42 0 0 0 0 

4.B 14 15 5 4 0 0 1,34 1,27 0 0 0 0 

5.A 19 20 4 3 0 0 1,26 1,29 0 0 0 0 

5.B 11 12 6 5 0 0 1,44 1,50 0 0 0 0 

6.A 11 9 7 9 0 0 1,55 1,64 0 0 0 0 

6.B 5 4 12 11 0 0 1,90 2,18 0 0 0 0 

7.A 4 6 12 10 0 0 1,82 1,72 0 0 0 0 

7.B 6 9 15 12 0 0 1,58 1,74 0 0 0 0 

8.A 11 13 15 12 0 0 1,61 1,68 0 0 0 0 

9.A 8 6 13 11 0 0 1,69 1,97 0 0 0 0 

9.B 5 6 11 7 0 0 1,85 2,04 0 0 0 0 

celkem 216 213 111 97 0 3 1,42 1,54 0 0 0 0 

 

5.2    Výchovná opatření – pochvaly 
třída pochvala třídního 

učitele  

pochvala ředitele školy 

1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 

1.A 17 34 0 6 

1.B 0 0 9 15 

2.A 0 19 13 9 

2.B 16 8 0 8 

3.A 11 10 6 5 
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4.A 8 13 0 6 

4.B 8 0 0 9 

5.A 23 11 0 7 

5.B 0 0 0 10 

6.A 11 6 11 9 

6.B 0 1 5 4 

7.A 0 4 4 6 

7.B 0 7 6 9 

8.A 2 0 12 13 

9.A 0 0 8 6 

9.B 0 6 5 9 

celkem 96 119 79 131 

 

5.3  Výchovná opatření – napomenutí a důtky 
 

třída 

napomenutí  

třídního učitele 

důtka 

 třídního učitele 

důtka 

ředitele školy 

1.pol 2.pol 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol 

1.A 0 0 0 0 0 0 

1.B 0 0 0 0 0 0 

2.A 0 0 0 0 0 0 

2.B 0 0 0 0 0 0 

3.A 0 3 0 0 0 0 

4.A 4 1 0 0 0 0 

4.B 0 0 0 1 0 0 

5.A 0 0 0 0 0 0 

5.B 0 0 0 0 0 0 

6.A 1 3 0 0 0 0 

6.B 2 4 1 0 0 2 

7.A 0 0 0 1 0 0 

7.B 0 1 0 1 0 0 

8.A 0 0 0 0 0 0 

9.A 1 1 1 1 0 0 

9.B 1 3 1 0 0 0 

celkem 9 12 3 4 0 2 

 

5.4   Komisionální přezkoušení žáků 
třída opravné zkoušky předmět 

1.A 1 Čj 

1.B 1 Čj 

2.A 0 ---- 

2.B 0 ---- 

3.A 3 Čj 

4.A 0 ---- 

4.B 0 ---- 

5.A 0 ---- 

5.B 0 ---- 

6.A 0 ---- 

6.B 2 Čj, M, Dě 

7.A 0 ---- 

7.B 0 ---- 

8.A 0 ---- 

9.A 0 ---- 

9.B 0  

celkem 7 ČJ, Ma, Dě 
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5.5 Opakování ročníku 
třída žák neprospěl žák nemohl být 

hodnocen 

žák měl vážné 

zdravotní důvody 

žák opakuje 

9.roč.po splnění 

pov.škol.docházky 

1.A 2 - -  

1.B 0 - - 

2.A 0 - - 

2.B 0 - - 

3.A 0 - - 

4.A 0 - - 

4.B 0 - - 

5.A 0 - - 

5.B 0 - - 

6.A 0 - - 

6.B 0 - - 

7.A 0 - - 

7.B 0 - - - 

8.A 0 - - - 

9.A 0 - - - 

9.B 0    

celkem 2 0 0 0 
 

 

 

5.6.  Počet omluvených – neomluvených hodin 
 

třída 

počet 

 omluvených hodin 

průměr  

na žáka třídy 

průměr  

neomluvených hodin 

1.pol 2.pol 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol 

1.A 623 515 30,20 25,80 0 0 

1.B 420 607 21,00 28,90 0 0 

2.A 356 774 18,74 40,74 0 0 

2.B 508 643 24,20 32,20 0 0 

3.A 841 403 29,00 14,93 0 0 

4.A 479 824 19,96 34,33 0 0 

4.B 435 461 22,90 24,26 0 0 

5.A 701 450 30,48 19,57 0 0 

5.B 503 454 29,59 26,71 0 0 

celkem 1.st 4 846 5 131 25,12 27,01 0 0 

6.A 496 358 27,55 18,77 1,11 0 

6.B 645 365 37,94 21,47 0,47 0 

7.A 369 607 23,06 37,93 0 0 

7.B 479 541 22,80 25,76 0 0,19 

8.A 683 615 26,27 23,65 0 0 

9.A 771 772 36,71 36,76 0 0 

9.B 718 459 44,78 28,68 0 0 

celkem 2.st 4 161 3 717 30,82 27,53 0,02 0,00 

celkem 9 007 9 007 27,52 27,52 0,00 0,00 

 

5.7 Závěr souhrnné zprávy pro školu, hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

 

 Srovnávací testy KALIBRO  =>  3. ročník    
Z důvodu uzavření škol 14. 10. 2020 nebylo uskutečněno. 

 Srovnávací testy KALIBRO  =>  5.  ročník      
Z důvodu uzavření škol 14. 10. 2020 nebylo uskutečněno. 

 Srovnávací testy KALIBRO => pro 7. ročník 
Z důvodu uzavření škol 14. 10. 2020 nebylo uskutečněno. 
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 Srovnávací testy KALIBRO =>  9. ročník 
Z důvodu uzavření škol 14. 10. 2020 nebylo uskutečněno. 

 

5.8 Údaje o integrovaných žácích 

 

třída Počet žáků  

s IVP 

Počet žáků  

s PO 

Počet žáků  

s PLPP 

Počet žáků 

s PI 

Počet žáků  

s AP 

AP ve 

třídě 

1.A 1 1 0 1 1 AP 0,5 

1.B 0 0 1 0 0 0 

2.A 0 0 0 0 0 0 

2.B 0 3 0 2 1 AP 0,5 

3.A 1 2 0 1 1 AP 0,75 

4.A 0 2 0 1 0 0 

4.B 1 4 0 2 1 AP 0,75 

5.A 0 2 0 1 0 0 

5.B 0 2 0 2 1 AP 0,75 

6.A 1 2 0 1 1 AP 0,75 

6.B 1 10 0 5 1 AP 0,75 

7.A 0 5 0 2 0 0 

7.B 0 4 0 2 0 0 

8.A 0 5 0 2 0 0 

9.A 0 4 0 3 0 0 

9.B 0 1 0 0 0 0 

celkem 5 48 1 25 7 7 

 

 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Zpracovala: Ing. Bc. Lucie Gerlach, DiS. - metodik prevence 

 

Aktivity v rámci prevence, které byly uskutečněny při třídnických hodinách, výuce: 

  

Ve všech třídách probíhají třídnické hodiny v době prezenční výuky, při kterých se s žáky stále 

hovoří na aktuální témata. Besedy o rizikovém chování, vztahy mezi dětmi, vandalismus, 

šikana, kyberšikana a práce a komplikace spojené s dobou distanční výuky. 

Dále naše škola spolupracuje s Policií ČR, OÚ – oddělení sociální prevence, nyní nově s paní 

Gabrielou Karlíkovou. Pokud je prezenční výuka děti ve škole dostávají průběžně dotazníky 

(v tomto školním roce zaměřené na problematiku EMOCE A KRIZOVÉ SITUACE), které 

vyplňují s třídním učitelem v třídnických hodinách. 

Do školy si zveme zákonné zástupce problémových žáků a výchovné problémy se snažíme řešit 

ihned, pokud se dějí v době distanční výuky, problémy řešíme formou konzultační přes sociální 

sítě, telefon, MS Teams. 

 

 v rámci prevence proběhlo na škole viz níže: 

ZÁŘÍ    • tmelení třídních kolektivů v rámci TK hodin 

• 25. 9. 2.A +2.B 8:50-11:30 bezpečnost silničního provozu, návštěva 

dopravního hřiště 

• 4.9. Adaptační program pro 6. B v Selesiánském středisku Štěpána Trochty, 

dům dětí a mládeže, středisko v Proseticích 
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ŘÍJEN  • 27.10.  1.A+1.B 8:50-11:30 bezpečnost silničního provozu, návštěva 

dopravního hřiště- NEPROBĚHLO Z DŮVODŮ NEPŘÍZNĚ POČASÍ. 

• celoškolní a celoroční osvěta na téma „Krizové situace a emoce“  

•  zahájen celoškolní a celoroční projekt EMOCE A KRIZOVÉ SITUACE, 

pro měsíc říjen se jedná o  výzvu 1-5 (viz metodika), podrobné informace o 

projektu obdrží TU na email, s metodikou a jednotlivými výzvami a dalšími 

materiály na tzv. přestávkovou prevenci.. 

 

NÁSLEDUJÍCÍ AKTIVITY NEPROBĚHLY S OHLEDEM NA NAŘÍZENÍ 

DISTANČNÍ VÝUKY VE ŠKOLÁCH VLÁDOU ČR A VYHNÁŠENÍ NOUZOVÉHO 

STAVU ZEMĚ. 

•  Třídní učitelé 2.-9. tříd v rámci třídnických hodin s žáky dojdou k nástěnce 

metodika prevence a žáky seznámí s informacemi, které jsou tam uvedené 

(nástěnka zaměřena na prevenci rizikového chování na internetu a dalších 

nástrah. Dále i na prevenci kouření a užívání omamných a psychotropních látek. 

Zapíší do TK. 

 

• v říjnu školu nekontaktovala prap. Gabriela Karlíková (gabca158@centrum.cz) 

z PČR - se kterou byla škola předběžně domluvená na preventivních 

programech pro děti, které měly být realizovány v průběhu celého školního 

roku: 

2. a 3. třídy - šikana a právo říci ne (základy asertivity). Co je kyberšikana. 

4. a 5. třídy  - nástrahy internetu, kyberšikana, nevhodný obsah, hoax, fake news 

6. a 7. třídy - morálka, hodnoty, přečiny - odpovědnost a důsledky přečinů proti 

zákonům 

8. a 9. třídy - domácí násilí, drogy, vandalismus, kriminalita, sexuální 

zodpovědnost, kyberkriminalita 

• škola nedostala informaci, zda bude městem zafinancován projekt ANIMO - 

programy pro školy, konkrétně program ŠtěPán. Měl proběhnout program za 

účasti etopedky paní Mgr. Lucie Plchotové spolupracující se Selesiánským 

střediskem Štěpána Trochty. Program je zaměřen na podporu vztahů ve třídním 

kolektivu, na rozvoj komunikace, spolupráce a důvěry v třídním kolektivu. 

Program je realizován ve dvou 3,5h setkáních, v prostorách školy - tělocvičny či 

venku (s ohledem na zvýšená hygienicko-epidemiologická opatření), pokud by 

situace pominula, bude realizován v prostorách Selesiánského střediska 

v Proseticích. Byl objednán pro třídy: 4. A, B, 5. B, 6. A, B, 7. B 

   

• od 1. 10. je volně ke zhlédnutí film V síti zde bit.ly/V_siti_online odkaz 

zaslán přes sociální sítě 9. ročníkům. S Ohledem na situaci nebyla možná 

diskuze s dětmi, co film viděly.  

LISTOPAD  s metodikem prevence beseda na téma Prevence kouření v rámci třídnické 

hodiny: 4.A, 4.B, 5.A a 5.B, zápis do TK 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FV_siti_online%3Ffbclid%3DIwAR1l_cIkzKn2lBIf9oLPONsmhBfverHAIrv3o66FAGp-BMWn2hRrmrhcXf8&h=AT38xv_TExTN-gig0l6H9RflJ09_CpPHsY1EX5KCqt49o8rFuMc1hKrSRJ6oJzdpQjirtT3uC2sXPXBhn7Y1VIuxlfugeA1d4MkZCWKEThrPtck5xKXIKT8YhC54j0LY&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0fxpyhuNWFMiUXAA5l0UPYU_mQ-xLEKsgBD_fFq_sZjsBStgcJsgIlo-7WDdcB-5pXu8eFOcZBTKRddoPSfwOTukxcu2kmHdJPYefGnl_pLcQvJG6tfKy_Pur3BxXw-U-qArMtin1_3N217E0VNSbdgoRITU4vIMZB-K05iHUdiIWBKv20r2g1d5JramYuxpQGxPaUOrR9Swg
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• pokračování na celoročním projektu EMOCE A KRIZOVÉ SITUACE 

 výzva 2, příprava 6-8 (viz metodika) 

• bohužel s ohledem na hygienicko-epidemiologická opatření, není možné 

realizovat exkurzi u hasičů, která se měla konat pro 8. ročníky. Hasičský 

záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Teplice, Riegrova 1898, 415 01 

Teplice, Telefon: 950 441 205, 950 441 011. Veškeré exkurze, přednášky a 

cvičení ve výcvikovém prostoru jsou pro tento školní rok s ohledem na 

epidemiologickou situaci ve vztahu ke  COVID-19 zrušeny) 

• Bohužel není možné realizovat ani plánovanou exkurzi do Meziboří a na 

přehradu Fláje a do jejích útrob, jakož i do čističky odpadních vod 

v Bystřanech s ohledem na hygienicko-epidemiologická opatření. 

 

PROSINEC • využití výukových materiálů -  DVD v oblasti prevence (1 třídnická hodina + 

1h beseda o filmech na DVD v rámci následující TH, pouze 6. A, 6.B   1h – film 

+ beseda, zápis do TK) 

  4.A, 4.B Mezi Stěnami - prevence šikany (40min) 

5.A, 5.B Jakub - téma domácího násilí (40 min) 

6.A, 6.B Na hory (film Seznam se bezpečně), (17 min); Příběh o tom, co 

dětem může způsobit obyčejné brouzdání po internetu. 

https://www.youtube.com/watch?v=ern7sJfswRM 

  7. A, 7.B Sami - prevence anorexie a bulimie (35 min) 

  8.A  Na hraně - prevence sebepoškozování (35 min) 

  9.A, 9.B Mezi nimi - Prevence pohlavně přenosných chorob 

 

 • pokračování na celoročním projektu EMOCE A KRIZOVÉ SITUACE 

 Prosinec výzva 3, příprava 9-12(viz metodika) 

 

LEDEN • využití aktuální nabídky preventivních programů a zhodnocení 1. Pololetí 

 • pokračování na celoročním projektu EMOCE A KRIZOVÉ SITUACE 

 Leden výzva 4, příprava 13-18 (viz metodika) 

 

Aktivity Řešení rizikového chování  

- viz přiložený souhrnný výkaz prevence rizikového chování na škole za období: 1. pololetí 

školního roku 2020/21 

 

Aktivity v rámci prevence, které byly uskutečněny při třídnických hodinách, výuce 
(pohovory s rodiči, žáky, jednání vých. komise, přednášky, ankety, dotazníky, spolupráce 

s Magistrátem města Teplice - OSPO, Policií ČR, PPP…) za dané období: 

 

1.B 

Pohovory s rodiči, žáky, mezilidské vztahy, zásady slušného chování, pravidla třídy. 

Dramatizace situací, jak odmítnout, manipulativní chování, besedy v rámci Prv, Lv, Čj-sloh, 

komunikační chvilky, hodnocení + sebehodnocení žáků. Stmelování kolektivu-projekty, práce 

v družstvech, dvojicích, skupinách. Beseda na téma využití volného času, co je to šikana, 

prevence. Poučení před vánočními prázdninami -nebezpečí: návykové látky, zamrzlé vodní 

plochy, pyrotechnika, zimní sporty. 

https://www.youtube.com/watch?v=ern7sJfswRM
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PRO: “Nikdo není jako já.“ 26.11.-3.12.2020¨ 

 

4.12. Mezilidské vztahy, tolerance, chování o přestávkách. 

18.12. Poučení před vánočními prázdninami, poučení o bezpečnosti -návykové látky, 

pyrotechnika, zimní sporty, zamrzlé vodní plochy. / přiměřeně věku/ 

8.1. Hodnocení a sebehodnocení, ŠŘ, pravidla třídy. Činnosti ve volném čase. 

22.1. Emoce: Co mne naštve, co mne rozveselí, z čeho jsem smutný, čeho se bojím + pracovní 

list. 

 

2.A 

17.9.  Chování ke spolužákům, spolupráce, hry na utužení kolektivu. 

1.10.  Vedení distanční výuky 

4.10.  Co to jsou emoce? Jaké mají projevy? Jaké emoce prožívám já? Jaké emoce prožívají 

lidé v mém okolí? 

12.10 Seznámení s nástěnkou metodika prevence a s informacemi, které jsou tam uvedené - 

zaměřeno na  

prevenci rizikového chování na internetu a dalších nástrah, na prevenci kouření a 

užívání omamných a psychotropních látek - přiměřeně k věku. 

19.11. Jak se tvářím, když ….. popis emocí 

10.12  Vzájemná pomoc mezi sebou 

18.12  Vánoční besídka 

12.1. Emoce– Co mi vzkazují? 

 

2.B 

3.9.2020  Pohovor o pravidlech třídy – vysvětlování pojmů 

11.9.2020  Chování o přestávkách, tolerance druhého 

25.9.2020  Poučení žáků – chování v dopravních prostředcích 

1.10.2020  Rozbor bezpečného chování ve školní budově 

13.10.2020  Poučení o sebekázni při samostatné práci z domova 

 

3.A 

3. 9.  Poučení o hygienických pravidlech a chování se v době Covid 19. Seznámení se školním 

řádem.  

Poučení žáků o bezpečnosti přiměřeně k věku. 

17. 9. Vytvoření třídních pracovních skupin a určení jednotlivých služeb. Kázeňský sešit – 

poučení o přípravě na výuku, stále se opakující zapomínání a pravidla chování v 

hodinách. 

2. 10.  Žáci byli přiměřeně věku seznámeni s dodatkem školního řáduč.4 O pravidlech 

distanční výuky. 

15. 10. Třídní pravidla – doplnění. Emoce a krizové situace. 

1.12  Seznámení s hygienickými pravidly a chováním s ohledem na Covid 19. 

15. 12. Příprava vánoční besídky a výzdoba třídy. 

 

4.A 

1.9-3.9. Poučení o hygienických pravidlech a chování se v době Covid 19 Seznámení se 

školním řádem.  

Poučení žáků o bezpečnosti přiměřeně k věku. 

18.9.  Kázeňský sešit – poučení o přípravě na výuku, stále se opakující zapom. a pravidla 

chování v hod. 
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2.10.  Vysvětlení účasti žáků ve školním parlamentu; volba zástupců třídy do školního 

parlamentu Žáci byli přiměřeně věku seznámeni s dodatkem školního řádu č. 4: O 

pravidlech distanční výuky 

9.10  Emoce a krizové situace Jaké emoce nejčastěji prožívám 

13.10.-30.11 Distanční výuka 

2.12. Poučení o kyberšikaně - řešení výhružek, nevyžádaných zpráv a telefonátů (napadení - 

vydírání  

Adama Pondělíčka během DV Eliškou Mokošovou – ve třídě anonymně, s Eliškou 

proběhl pohovor) ve třídě diskuze na téma „Jak bych se zachoval- a“ 

16.12.  Příprava třídy na Vánoční posezení 

18.12.  Vánoční posezení 

4.1.-  Distanční výuka 

 

4.B 

1.9.2020  Poučení o bezpečnosti, hygieně a chování ve škole i mimo školu, během běžného 

i covidového režimu. Seznámení se školním řádem. 

2.9.2020  OČMÚ, požární poplach. Poučení žáků, jak se mají chovat při vyhlášení 

poplachu v prostorách školy i mimo. Které východy použít a na co si dávat pozor 

při případné evakuaci. 

3.9.2020  BESIP – Poučení žáků Městskou policíí o správném chování na dopravním hřišti 

i při běžné dopravě na městských komunikacích. 

7.9. 2020  Informatika – Poučení o bezpečnostních pravidlech v učebně informatiky. 

9.9.2020  TV – Poučení o bezpečnosti chování v tělocvičnách, na hřišti i v přilehlých 

prostorách. Poučení o používání tělocvičného nářadí a chování se během výuky. 

10.9.2020  PV – Poučení žáků, jak se mají chovat při hodinách PV. Jak zacházet s nůžkami 

a jinými 

ostrými předměty (špejle, drátky atd.). 

2.10.2020  Poučení o příloze školního řádu č. 4. Dále poučení a informace o formě průběhu 

distanční výuky. 

2.11.2020  Poučení o pravidlech chování při online výuce a nástrahách sociálních sítí. 

16.11.2020  Poučení o bezpečnosti, hygieně a chování v době jednodenních prázdnin 

(17.11.). Upozornění na chování a disciplínu během celostátního krizového 

režimu. 

30.11.2020  Poučení o chování a bezpečnosti v rámci vládních opatření v covidovém režimu. 

Seznámení s novými pravidly při distanční výuce. 

2.12.2020  Poučení žáků v rámci prevence šikany. Znovu probrání toho, co je a není šikana. 

Kde jsou hranice a jak se bránit v případě pocitu ohrožení šikanou. 

18.12.2020  Poučení žáků o bezpečnosti chování o vánočních prázdninách. Poučení o 

zábavné pyrotechnice, alkoholu, drogách. To vše přiměřeně věku. 

16.11.2020  Poučení o bezpečnosti, hygieně a chování v době jednodenních prázdnin 

(17.11.). Upozornění na chování a disciplínu během celostátního krizového 

režimu. 

30.11.2020  Poučení o chování a bezpečnosti v rámci vládních opatření v covidovém režimu. 

Seznámení s novými pravidly při distanční výuce. 

2.12.2020  Poučení žáků v rámci prevence šikany. Znovu probrání toho, co je a není šikana. 

Kde jsou hranice a jak se bránit v případě pocitu ohrožení šikanou. 

18.12.2020  Poučení žáků o bezpečnosti chování o vánočních prázdninách. Poučení o 

zábavné pyrotechnice, alkoholu, drogách. To vše přiměřeně věku. 

4.1.2021  Poučení o chování při on-line výuce a o nástrahách sociálních sítí. 

5.1.2021  Poučení dětí o chování v rámci vládních opatření v covidovém režimu. 
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5.A 

2. 9. 2020 Seznámení žáků se školním řádem, poučení o bezpečném chování ve škole a na 

akcích školou konaných přiměřeně věku. 

3. 9.  Tvorba zasedacího pořádku a uspořádání lavic ve třídě (diskuse, návrhy). 

4. 9.  Rozdělování služeb ve třídě. 

18.9.  Tvorba třídních pravidel – diskuse, návrhy, hlasování. Následné zhotovení tř.pravidel v 

hodinách Pv. 

25.9.  Volba zástupců třídy do školního parlamentu. Návrhy, diskuse, hlasování. 

5. 10.  Vedení distanční výuky - příloha č.4 ke ŠŘ. 

9.10.  Vztahy ve třídě – komunikace. Diskuse na dané téma. 

4.11.  Zkouška MTeams – nová aplikace pro dist. výuku, seznámení se s ní. 

19.11. Diskuse – jak zvládají žáci dist. výuku. Co se jim daří, co naopak. 

10.12. Tolerance, fair play, principy vhodného chování k vrstevníkům. Diskuse. 

18.12. Vztahy ve třídě – diskuse, principy vhodného chování k vrstevníkům. Respektování 

pocitů a názorů druhých (vyjadřování pocitů). Vánoční besídka. 

11.1.  Diskuse – distanční výuka, co se dětem daří, co ne. Podmínky pro domácí výuku, 

pomůcky. 

 

5.B 

1. - 3. 9. Školní řád, poučení o bezpečnosti, organizační záležitosti. Sestavení třídních pravidel. 

18. 9.  Klima ve třídě, kamarádské chování. 

25. 9.  Volba zástupců třídy do školního parlamentu. Návrhy, diskuse, hlasování. 

5. 10.  Vedení distanční výuky – příloha číslo 4 ke ŠŘ. 

13. 10. Organizační záležitosti před odchodem na distanční výuku. 

23. 10. Poučení o bezpečnosti před podzimními prázdninami. 

6. 11.  Postupně přejdeme na práci v v MS Teams – oznámení. 

27.11.  Zhodnocení práce dist. výuky. Nové pokyny. 

10. 12. Tolerance, fair play a principy vhodného chování k vrstevníkům. 

18.12 Vánoční besídka 

8. 1.  Vzájemná pomoc spolužáků při výuce. 

 

6.A 

2.9. Seznámení se školním řádem. 

9. 9. Seznámení žáků s novými opatřeními ve škole – povinnost nošení roušky ve společných 

prostorách od  

10. 9. 2020. 

17.9. Seznámení žáků s novými opatřeními ve škole – povinnost nošení roušky i během 

vyučování  

od 18. 9. 2020. 

25.9. Informace žákům týkající se změny TU (zastoupení po dobu nemoci). 

9.10. Informace ohledně změny výuky – střídání prezenční a distanční výuky od 9. 10. 2020. 

13.10. Informace ohledně změny výuky – distanční výuka od 14. 10. 2020. 

4.12. Organizace distanční výuky (rotační výuka) 

18.12. Vánoční besídka 

4.1. Organizace distanční výuky od 4.1.2021 

 

6.B 

1. 9. – 3. 9. 2020 Základní pokyny ke školnímu roku 2020/2021. Třídní pravidla. Klima třídy. 

4. 9. 2020  Adaptační kurz v Salesiánském centru v Proseticích. 
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14. 9. 2020  Schůzka z rodiči žáka Dominika Bártíka a Jana Janatky. Řešení konfliktu mezi 

žáky. 

24. 9. 2020  Klima třídy, vztahy v rámci třídního kolektivu. 

24. 9. 2020  Schůzka s matkou Michala Matyse – udělení třídní důtky za pokus o podvod v 

ŽK. 

30. 9. 2020  Dodatek č. 4 ke Škol. řádu – distanční výuka. 

5. 10. 2020  Schůzka s matkou Šimona Hálka – řešení stále nevyhovujících vztahů mezi 

Šimonem  

Hálkem a některými spolužáky. 

14. 10. 2020  Přístup žáků ke školním povinnostem. Vztahy v rámci třídního kolektivu. 

5. 11. 2020  Distanční výuka – povinnost se účastnit online výuky a plnit zadanou domácí 

práci. 

17. 12. 2020 Vánoční besídka, vztahy v rámci třídního kolektivu. 

7. 1. 2021  Distanční výuka – problémy s připojením na MS Teams, povinnost účastnit se 

online výuky a plnit zadanou práci i v ostatních předmětech. Konec 1. pololetí – 

prospěch žáků, neaktivní žáci v rámci online výuky. 

 

7.A 

Vzhledem k distanční a rotační výuce se TH přímo uskutečnila jen 10. 12. 2020 

10.12. Tolerance, projevy a zvládání emocí, bezpečnost chování na soc. sítích 

Distanční výuka: O různých problémech se žáky diskutuji v čase po on-line hodinách Aj – podle 

potřeby. 

 

7.B 

2.9. Poučení o hygienických pravidlech - COVID-19 

Poučení o zásadách bezpečného chování vě škole během školního roku přiměřeně k 

věku žáků. 

Požární poplach - nácvik opuštění budovy OČMU 

25.9. Školní desatero 

2.10.  Žáci byli seznámeni s dodatkem školního řádu č. 4 přiměřeně věku. 

9.10.  Kontrola ŽK, chování ve škole 

11.12. Sebehodnocení žáků za první čtvrtletí. 

 

8.A 

1.-3.9.  Třídnické záležitosti, seznámení se se šk. řádem 

17.9.  Volba zástupců do školního parlamentu 

1.10.  Příloha ŠŘ: vedení distanční výuky 

9.10.  Program prevence 2020/21: Emoce - seznámení se s obsahem programu, vybarvování 

mandel 

15.10. Třídnické záležitosti 

5.11.  Instalace Teams- přihlašovací údaje 

12.11. Hodnocení distanční výuky 

3.12.  Třídnické záležitosti, kontrola ŽK 

18.12.  Vánoční besídka 

11.1.  Hodnocení 1. pololetí 

 

9.A 

1. 9.  Poučení o hygienických návycích v souvislosti s Covid-19 

2. 9.  žáci seznámeni se ŠŘ – poučeni přiměřeně věku o zásadách bezpečného chování během 

školního vyučování i na akcích pořádaných školou 
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18. 9.  volba zástupců do školního parlamentu, kontrola ŽK 

2. 10.  žáci byli seznámeni s přílohou č. 4 ŠŘ přiměřeně věku (distanční výuka) 

2. 11. distanční výuka – MS Teams: povinnost účastnit se online výuky, omlouvání absence, 

odesílat včas zadané úkoly 

20. 11. informace o prospěchu, sebehodnocení za 1. čtvrtletí; informace k třídním schůzkám 

(online přes MS Teams) 

30. 11. výuka od 30. 11. – informace k organizaci 

7. 12.  vánoční výzdoba třídy 

18. 12. vánoční besídka 

15. 1.  informace k přijímacím zkouškám. 

 

9.B 

1. 9.  Poučení o dodržování hygienických nařízeních a návycích v souvislosti s Covid-19 

2. 9.  žáci seznámeni se ŠŘ – poučeni přiměřeně věku o zásadách bezpečného chování během 

školního vyučování i na akcích pořádaných školou 

16. 9.  volba zástupců do školního parlamentu, kontrola ŽK 

30. 9. Dodatek č. 4 ke Školnímu řádu – distanční výuka, žáci byli seznámeni s přílohou 

č. 4 ŠŘ přiměřeně věku (distanční výuka) 

13.10.-30.11 Distanční výuka 

2. 11.  distanční výuka – MS Teams: povinnost účastnit se online výuky, omlouvání absence, 

odesílat včas  

zadané úkoly 

20. 11. informace o prospěchu, sebehodnocení za 1. čtvrtletí; informace k třídním schůzkám 

(online přes MS Teams) 

30. 11. výuka od 30. 11. – informace k organizaci 

9. 12.  vánoční výzdoba třídy 

18. 12. vánoční besídka 

4.1.- ? Distanční výuka 

15. 1.  informace k přijímacím zkouškám. 

 

 

Školní rok 2020/21   2.pololetí 

 

NÁSLEDUJÍCÍ AKTIVITY NEPROBĚHLY S OHLEDEM NA NAŘÍZENÍ 

DISTANČNÍ VÝUKY VE ŠKOLÁCH VLÁDOU ČR A VYHNÁŠENÍ NOUZOVÉHO 

STAVU ZEMĚ. 

• V druhém pololetí nebylo využito Projektu Všeobecné zdravotní pojišťovny „VZPoura 

úrazům“, který je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých. Tento benefit je 

poskytován všem školám bezplatně, cílem je informování dětí a studentů o tom, jak úrazům a 

jejich následkům účinně předcházet. Projekt měl být realizován ve spolupráci s 

hendikepovanými pracovníky VZP ČR, kteří se prostřednictvím organizovaných setkání na 

základních školách snaží dětem problematiku úrazů přiblížit, upozornit je na rizikovost určitých 

životních situací a naučit je, jak lze vhodnými preventivními opatřeními tato rizika omezit na 

minimum 

 

• Žáci 8. a 9. tříd neměli v rámci TH besedu na téma rizikového chování ve vztahu k návykovým 

látkám a drogám a žáci 8. a 9. tříd s ohledem na koranovirová opatření nemohli jít 

na plánovanou exkurzi a besedu do White Light I v Teplicích, kde by s nimi bylo diskutováno 
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na téma nebezpečí drog. Vedoucí White Light centra I, Doubravská 122/5, 415 01 Teplice, 

telefon: 417 530 788, 602 414 911, kc-teplice@wl1.cz. 

• Žáci 9. Tříd se nemohli seznámit s problematikou nebezpečí internetu pomocí promítání 

preventivních filmů z Projektu: SEZNAM SE BEZPEČNĚ. Jedná se o projekt SEZNAM.CZ, 

POLICIE ČR, KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ ČR, MINISTERSTVA 

ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, LINKY BEZPEČÍ a mnoha dalších institucí. 

Projekt si klade za cíl informovat děti a jejich rodiče o nebezpečí, které se skrývá na internetu. 

Po promítnutí by byla nutná následná diskuze. 

Seznam se bezpečně 1 https://www.youtube.com/watch?v=3v3QHOAH1y0 (31min) 

Seznam se bezpečně 2 https://www.youtube.com/watch?v=FhrNysDht8k (44min) 

Seznam se bezpečně 3 https://www.youtube.com/watch?v=h0u7kwDrycM (42min) 

 

ÚNOR 

• v rámci třídnických hodin nedocházelo k utužování třídního kolektivu, popř. sebepoznávání, 

sebeurčení pomocí preventivních her: 

1.A, 1.B ROBOTI 

2.A, 2.B ERB  

3.A HULKA či SÍLY ČLOVĚKA 

4.A, 4.B LOGO 

5.A, 5.B SRDCE 

 6.A, 6.B  KVADRANTY 

 7.A, 7.B  INZERÁT 

 8.A  CO KDO DĚLÁ 

 9.A, 9.B  JSEM VÝJIMEČNÝ 

 

• pokračování na celoročním projektu EMOCE A KRIZOVÉ SITUACE 

 Únor výzva 5, příprava 19-20 (viz metodika) 

   

BŘEZEN  

• Nedošlo k využití krátkých videí v rámci 2 třídnických hodin (napříč všemi ročníky, 2. - 9. třídy, 2 

videa = 1TH, zapsat do TK) na téma nebezpečí internetu, diskuze k videím přiměřeně k věku, zda se již 

někdo setkal s něčím podobným atd. (některé třídy již videa shlédly v loňském šk. roce, ale i tak krátká 

max. - 5 min videa projít znovu a diskutovat o problematice, co děti zaujalo, zda rozumí tomu sdělení, 

poučení z videa) 

 

1) Zneužití materiálů: 

https://www.stream.cz/seznam-se-bezpecne/10001660-zneuziti-materialu-aneb-koukej-jak-te-miluju 

2) Pornografie za úplatu 

https://www.stream.cz/seznam-se-bezpecne/10001661-pornografie-za-uplatu-aneb-a-co-za-to 

3) Sociální inženýrství 

https://www.stream.cz/seznam-se-bezpecne/10001663-socialni-inzenyrstvi-aneb-neni-chlupac-jako-chlupac 

4) Rande na slepo 

https://www.stream.cz/seznam-se-bezpecne/10001662-rande-naslepo-aneb-zn-hlodam-lasku 

 

• pokračování na celoročním projektu EMOCE A KRIZOVÉ SITUACE 

 březen výzva 21-23 (viz metodika) 

Duben výzva 6, příprava 24-27 

 

mailto:kc-teplice@wl1.cz
https://www.youtube.com/watch?v=3v3QHOAH1y0
https://www.youtube.com/watch?v=FhrNysDht8k
https://www.youtube.com/watch?v=h0u7kwDrycM
https://www.stream.cz/seznam-se-bezpecne/10001660-zneuziti-materialu-aneb-koukej-jak-te-miluju
https://www.stream.cz/seznam-se-bezpecne/10001661-pornografie-za-uplatu-aneb-a-co-za-to
https://www.stream.cz/seznam-se-bezpecne/10001663-socialni-inzenyrstvi-aneb-neni-chlupac-jako-chlupac
https://www.stream.cz/seznam-se-bezpecne/10001662-rande-naslepo-aneb-zn-hlodam-lasku
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DUBEN • neuskutečnila se akce bezpečnost na silnicích, návštěva dopravního hřiště 

 3.A  předběžný termín byl domluven na pátek 9. 4. 2021 (8:50-11:30) na MP 

v Proseticích, tel. 417 510 500 

 

• Prevence užívání alkoholu (6.-9.třídy v rámci TH, zapsat do TK, žáky seznámit 

s  https://www.pijsrozumem.cz/zakladni-prevence/ - projít si stránky zejména informace 

pro děti a poté pro učitele a vybrat jedno z témat  a  následně diskutovat s žáky, případně rozdat 

materiály, letáčky) 

 

• pokračování na celoročním projektu EMOCE A KRIZOVÉ SITUACE 

 duben výzva 7, příprava 24-27 (viz metodika) 

 

KVĚTEN • dotazníky zaměřené na Klima třídy, vztahy mezi spolužáky 

•  SWAT analýza. 

• zhodnocení práce na celoročním projektu EMOCE A KRIZOVÉ SITUACE 

 

ČERVEN  • Kamarádi online (preventivní besedy konané metodikem prevence napříč ročníky 3. - 9. tříd, 

jejichž cílem je zjistit případné závadové chování) 

  • vyhodnocení dotazníků, zhodnocení školního roku  

 

V RÁMCI PREVENCE VE 2. POLOLETÍ BYLO REALIZOVÁNO: 

 

V rámci třídnických hodin bylo s žáky hovořeno na témata: „Co teď potřebují teenageři a děti nejvíce a jak je 

můžeme podpořit“ s ohledem na vládní nařízení a vzniklou situaci byli opakovaně dětem předány kontakty na 

poradenskou linku pomoc, linku důvěry DKC 241 484 149 i linku důvěry 116 111 a další odkazy na možnosti 

kam se obrátit o pomoc. Dále byli žáci poučeni o rizikových jevech v kyberprostoru, jako jsou kyberšikana, 

kyberstalking, hatespeech a další podobná témata - 2.2. 2020 a 6.3. 2021. Jakož instrukce vyučujícím, jak u 

sebe i ostatních rozpoznat úzkost. Pro dospělé byl předán kontakt na rodičovskou linku 606 021 021 a Bílý 

kruh bezpečí 116 006. 

 

ČERVEN 

4. 6. 2021 1.A +1.B návštěva dopravního hřiště v Proseticích 

 

Setkání metodiků prevence se nekonala 

 

Aktivity Řešení rizikového chování 

Období: 1. a  2.  pololetí 2020-21 jsou k dispozici u metodika prevence k nahlédnutí.

https://www.pijsrozumem.cz/zakladni-prevence/
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7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy 

 

VZDĚLÁVACÍ  AKCE   PRO  UČITELE  -  SEMINÁŘE  
STUDIUM  K PROHLUBOVÁNÍ  ODBORNÉ  KVALIFIKACE 

2020/2021 
JMÉNO P NÁZEV  SEMINÁŘE DATUM A MÍSTO 

KONÁNÍ 
POZNÁMKA 

EISNEROVÁ 

Irena 
Ped 

 

Vliv soutěživého prostředí na klima třdy 

 

28.8.2020 Ústí/Labem 

 

16002/2020-1 
 

LUCANOVÁ 
Romana 

Ped 

 

Spolupráce asistenta pedagoga s 

učitelem 

24.3.2021 Teplice  8887/2019-1-374 

 
NĚMCOVÁ 

Martina 
Ped 

 

Teams II. 

 

22.3.2021 Teplice 

 

MAS Cínovecko II. 

 
KIEZLEROVÁ  

Hana 
Ped 

 

Podpůrná opatření u žáků s dysortografií 

 

11.1.2021  Teplice 

 

34108/2017-1 

 
BUTKOVIČOVÁ 
Lenka 

Ped 

 

Teams II. 

 

22.3.2021 Teplice 

 

MAS Cínovecko II. 

 
BÁRTA 

Lukáš 
Tv Flag fotbal pro ZŠ 15.2.2021 Praha  ČAAF - online 

ŠTARKOVÁ  
Michaela 

Ped 

 

Teams II. 

 

22.3.2021 Teplice 

 

MAS Cínovecko II. 

 
BODLÁKOVÁ    AP 

Blanka 
Ped 

 

Emoční inteligence pro pedagogy 

Problémové chování….co s ním? 

Spolupráce asistenta pedagoga s 

učitelem 

1.10.2020 Teplice 

10.2.2021 Teplice 

24.3.2021 Teplice 

 

34108/2017-1 

2021/07210289-38 

8887/2019-1-374 

 
BRAMBOROVÁ         AP 
Lucie 

Ped Dítě s dysfunkcí 11.11.2020 Teplice 2020/07200486-13 

GUILLEBOTOVÁ      AP 

Kristina 
Ped 

Ped 

Dítě s dysfunkcí 

Spolupráce asistenta pedagoga s 

učitelem 

11.11.2020 Teplice 

24.3.2021 Teplice 

2020/07200486-14 

8887/2019-1-374 

BEEROVÁ 

Jitka 
 Dlouhodobá nemoc   

KUBAČKOVÁ           AP 

Lucia 
Ped 

 

Emoční inteligence pro pedagogy 

 

1.10.2020 Teplice 

 

34108/2017-1 

 
FRANCOVÁ 

Barbora 
Ped 

 

Dítě s dysfunkcí 

 

11.11.2020 Teplice 

 

2020/07200486-15 

 
 

AKCE DVPP  

Vzdělávací akce za 1. pololetí probíhaly pouze do poloviny října (do uzavření škol, COVID - 19). Ve 2. pololetí 

byly pouze webináře (u některých akcí nebyl vydáván certifikát o účasti). 

 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

8.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách – projektové vyučování 

 

 
tří-

da 

 

vyučující 

 
třídní/školní 

mezipředmět

ové 

Projekt – 1.st. - třídní 

2020-2021 

 

plněno v období 

 

 

I.A 

 

 

1.B 

 

 

 

 

Jakoubě  

 

Butkovičová 

ŠVP         Les – listnaté a jehličnaté stromy, chování 

v lese, význam lesa 

říjen, listopad 2021 

 

 

ŠVP – D 

 

Dopravní výchova – chodec  21.10. – 25.10.2020 

ročníkový 

 

Domácí zvířata –minifarma Braňany 10.6. 

 

duben, květen 2021 

 

  Prv Nikdo není jako já 26.11. – 3.12.2020 
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II.

A 

 

II. 

B 

 

 

 

 

Němcová 

 

Kiezlerová 

 

 

  

 

ŠVP       

Prv 

 

ŠVP       

Prv 

Živočichové a rostliny  

kolem vody  

         

Les – význam lesa   

25.5. – 4.6.2021   

 

 

říjen 2020 

ŠVP – D Dopravní výchova –  cyklista září 2020- březen 

2021 

 

III.

A 

  

 

Štarková 

 

 

 

ŠVP     

Prv 

Tajemství člověka leden 2021 

ŠVP – D Dopravní výchova – chodec a cyklista duben 2021 

 

 

IV.

A 

 

IV.

B 

 

Zyková 

 

Pondělíčková 

 

ŠVP   Př Stromy, zelené plíce naší planety 

Tajemství života 

12.10. – 6.11.2020 

24. – 28.5.2021 

 

ŠVP  Cvičení v přírodě - Jak přežít v přírodě  

                             - Pobyt v přírodě 

15. – 18.6.2021 

Merwitzová ŠVP   IT 

 

Naše město COVID – 19 

 Ježková AJ Food + drink prosinec 2020 

V.

A 

 

 

 

 

V.

B 

 

 

 

 

 

Jelínková 

 

Kalátová 

 

ŠVP  

ČJ, Vl 

 

Národní divadlo 

 

 

 

duben 2021 

 

 

 

Jelínková 

 

Kalátová 
 

ŠVP   IT 

 

Finanční gramotnost – Hospodaření v 

domácnosti 

 

 

květen 2021 

Jelínková 

Kalátová 

mezipřed

mětový 

Vesmír září - říjen 2020 

Merwitzová ŠVP   IT 

 

Hry v počítačovém světě COVID - 19 
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Třída 
 

vyučující 

 

třídní/školní 

mezipředmětové 

Projekt – 2.st.- třídní 

2020-2021 

plněno v období 

VI.A 

 

 

 

 

 

VI.B 

 

 

 

 

 

 

Lučanová ŠVP Čj 

ŠVP Čj 

Putování po ČR (Čj) 

Třídní kuchařka (Čj) 

20. 1. 2021 

únor 2021 

Lučanová ŠVP D 

 

ŠVP D 

Co nám odkázali obyvatelé nejstarších 

států 

Svět antického Řecka 

COVID – 19 

 

26. – 29.5.2021 

Weissová 
 
Kraus 

ŠVP M         

 

ŠVP Fy 

 

Osová souměrnost  

 

Měření fyzikálních veličin 

 

COVID - 19 

 

COVID – 19 

Merwitzová 

Vysocká 

 

Hájková 

ŠVP Z 

ŠVP Př 

        Z 

ŠVP Orv 

ŠVP Orv 

Vím, kde jsem a kam půjdu 

Les - Lesní ekosystém 

Den Země 

Projekt Praha 

Vánoční tradice     

prosinec 2020 

celoroční 20- 2021 

COVID - 19 

COVID - 19 

říjen 2020 

Ježková 

Gerlach 

ŠVP Aj 

 

A Visit to the Czech Republic leden 2021 

Babická 

Butkovičová 

 

ZNj Mein Freund 

Ich 

květen 2021  

prosinec 2020 

 

VII.A 

 

 

 

 

 

VII.B 

 

 

 

Kraus 

Frková  

ŠVP Fy           

         Ma 

 

Fáze měsíce 

Zlomky 

26.5. – 2.6.2021 

květen 2021 

Hájková ŠVP Orv  

ŠVP Orv 

Kulturní slohy 

Brána muzea otevřena 

září 2020 

COVID - 19            

Vysocká 

Merwitzová 

 
Vysocká 

 

ŠVP Př 

ŠVP Z 

ŠVP Z 

ŠVP Př 

         Z 

Les v zimě  

Jak znám Ameriku 

Cestovní kancelář  

Lidská sídla a jejich obydlí 

Den Země  

leden 2021  

únor 2021 

prosinec 2020  

duben, květen 2021  

COVID - 19        

Hájková 

Lučanová 

ŠVP Čj Kniha přítel člověka září 2020 

ŠVP D 

        D 

Obraz středověké společnosti – husitství 

Přemyslovci 

1. 3. 2021 

COVID - 19 

Gerlach 

Ježková 

 

ŠVP Aj 

Aj 

Great Britain and the Sea  

Christmas 

červen 2021 

prosinec 2020 

Babická 

Butkovičová 

 

ZNj Mein hobby, meine Freizeit 

Wien 

prosinec 2020 

únor 2021 

VIII.

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerlach 

Ježková 

 

ŠVP Aj World‘s Cities květen 2021 

Lučanová 

Eisnerová 

ŠVP D  

ŠVP ČJ 

Významné osobnosti dějin  

Slovanské jazyky 

17. 3. 2021 

13.11. -30.11.2020 

Weissová ŠVP  Che 

              

Voda zdroj života, úprava vody 

 

COVID - 19 

 

Eisnerová ŠVP Orv 

ŠVP Orv 

Projekt  „Občan“ 

Prevence zneužívání návykových látek  

COVID - 19 

únor 2021 

Kraus 

Weissová 

ŠVP Fy 

ŠVP Ma 

                 

Elektrická energie 

Pythagorova věta 

 

26.5. – 2.6.2021 

COVID - 19 

 

Babická 

Butkovičová 

ZNJ 

ZNj 

Mein Traumzimmer 

Mein Tag 

listopad 2020 

COVID – 19 

Merwitzová 

Vysocká 

Merwitzová 

ŠVP Z 

ŠVP Př 

ŠVP Z  

          Z 

Naše město 

Člověk pán tvorstva  

Dovolená v ČR – Cestovní ruch  

Den Země 

květen 2021  

květen 2021 

prosinec 2020    

COVID - 19            
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2020 – 2021 

Projektové akce 1. stupeň 
koordinátor akcí plnění název akce konání-výstup  

M. Němcová 

H. Kiezlerová 

ŠVP Podzimní projektové vyučování 

„Podzim na vesnici“ 

COVID - 19  

                

www.stránky školy 

M. Němcová ŠVP  

tradiční akce pro 

žáky ZŠ, MŠ a 

jejich rodiče 

Večer strašidel  

12. ročník průvodu s lampióny, nejen 

pro děti a rodiče ze ZŠ, plníme 

strašidelné úkoly i stezku odvahy 

COVID - 19 www.stránky školy 

A. Fojtíková 

M. Jelínková 

ŠVP Slet čarodějnic 

„Čarodějný den“ – hry a soutěže v 

maskách 

Individuální ve 

třídách 

www.stránky školy 

 

Projektové akce 2. stupeň 
J. Ježková  ŠVP               Den jazyků 

            - anglický a německý 

jazyk 

25. 9. 2020 www.stránky školy 

L.Merwitzová ŠVP 

 

Den Země 

 

COVID – 19 www.stránky školy 

 

Projektové akce  ZŠ  
třídní učitelé  

 

Vánoční besídky 

=> vystoupení ve svých třídách 

18. – 22. 12. 2020 www.stránky školy 

vedení školy Prevence Den boje proti rakovině 30. 9. 2020 www.stránky školy 

pedagogický sbor Sportovní projekt Stínadláček COVID – 19 www.stránky školy 

tř. učitel Třídní kolektivy 

9.A,B 

Rozloučení s deváťáky 29. 6. 2021 www.stránky školy 

ředitelka školy Podílení se na chodu školy 1x za měsíc www.stránky školy 

vedení školy  Adopce afrických dětí 

   „Adopce na dálku“ 

Celoroční www.stránky školy 

 

IX.A 

 

 

IX.B 

Gerlach ŠVP.Aj  

ŠVP.Aj 

The world of top ten english speaking 

Brainstorming - Poster with English 

grammar 

červen 2021 

květen 2021 

Babická Čj Hledání souvislostí COVID – 19 

Weissová 

Kraus 

Kraus 

Hájková 

ŠVP  Che                    

ŠVP M 

ŠVP IT 

ŠVP ORV 

Zdroje energie  (Elektrárna Ledvice)   

Zvětšování a zmenšování (Podobnost) 

Součinnost výpočetní techniky, ekologie 

Jak se stát Euroobčanem 

COVID - 19 

COVID - 19 

COVID - 19 

duben 2021 

Babická 

 

ZNj 

ZNj 

In der Stadt/auf dem Lande 

Hauptstadt 

prosinec 2020    

COVID – 19 

Vysocká 

Merwitzová 

 
 

ŠVP Př  

ŠVP Z 

ŠVP Z 

        Z  

Podmínky života na Zemi  

Žijeme v bezpečí 

Krajina našeho okolí, město 

Den Země – Covid 19  

květen 2021 

květen 2021   

leden 2021 

COVID - 19  

Kraus ŠVP   Fy 

 

Náš nejbližší vesmír –Sluneční soustava 

 

26.5. – 2.6.2021 

 

Lučanová ŠVP  D 

         D 

Příběhy bezpráví (Emigrace) 

Hledání souvislostí 

COVID - 19 

24. – 27.5.2021 

http://www.stránky/
http://www.stránky/
http://www.stránky/
http://www.stránky/
http://www.stránky/
http://www.stránky/
http://www.stránky/
http://www.stránky/
http://www.stránky/
http://www.stránky/
http://www.stránky/


Výroční zpráva 2020/ 2021                                                                       ZŠ s rozšířenou výukou tělesné výchovy Teplice, Na Stínadlech 2386 

 

 

27 

 

 

8.2 Údaje o významných mimoškolních aktivitách – další akce školy 

 

DALŠÍ  A K C E   Š K O L Y 

2020 – 2021 
DATUM AKCE ROČNÍK PROGRAM 

4.9.2020 BESIP, Dopravní hřiště Prosetice 4.A,B Ukončení projektu – chodec, cyklista   ETV                       

4.9.2020 Salesiánské středisko Teplice 6.B Výukový program zaměřený na stmelení 

kolektivu                                               ETV 

7.9.2020 BESIP, Dopravní výchova 1.B Vycházka v okolí školy                       ETV 

14.9.2020 BESIP, Dopravní výchova 2.A,B Vycházka, dopravní situace, značky   ETV 

17.9.2020 BESIP, Dopravní výchova 1.A Vycházka v okolí školy                       ETV 

15. - 

22.9.2020 

Bruslení 3.A Návštěva Zimního stadionu 

22.9 – 

24.9.2020 

BESIP, Dopravní výchova 3.A Vycházka v okolí školy, správná výbava 

jízdního kola                                       ETV 

1.10.2020 Planetárium Teplice 5.A,B Výukový program – uspořádání vesmíru, 

orientace na podzimní obloze        EVVO, ETV 

1.10.2020 Hvězdárna Teplice 5.A,B Výukový program – přednáška o vesmíru a 

sluneční soustavě                          EVVO, ETV 

2.10.2020 Bruslení 5.A,B Návštěva Zimního satdionu 

12.10.2020 Zámecká zahrada Teplice 2.A,B Vycházka, aktivita s přírodninami      EVVO 

22.10.2020 Zámecká zahrada Teplice 1.B Les, pozorování přírody                      EVVO 

11.12.2020 Vycházka Teplice 1.A Příroda v zimě                                     EVVO 

16.12.2020 Vánoční výzdoba Teplice 1.B Vycházka, vánoční výzdoba města 

8.12.2020 Prvouka Teplice 3.A Vycházka, pozorování přírody            EVVO 

10.2.2021 Vycházky Teplice 1.B Pozorování zimní přírody                    EVVO 

11.2.2021 Online prohlídka Dukovany 9.A,B Jaderná elektrárna Dukovany, provoz   EVVO   

březen – 

duben 2021 

Virtuální putování kolem ČR 2.stupeň Tělesná výchova při distanční výuce 

30.3.2021 Beseda se spisovatelem - online 4.A,B Jan Opařil – Kapřík Metlík 

30.4.2021 Lesopark Řetenice 2.A,B Den čarodějnic, zábavné úkoly 

1.6.2021 Lesopark Proboštov 1.B Den dětí – netradiční  výuka, hry, sportování 

1.6.2021 Pohádkový les Teplice 2.A,B Dětský den, zábavné úkoly 

1.6.2021 Muzeum Teplice 6.A,B Návštěva teplického muzea 

1.6.2021 Beach tenis Teplice 5.A Přehazovaná a beach tenis 

1.6.2021 Vycházka po Teplicích 1.A Den dětí, městská hřiště 

1.6.2021 Vycházka po Teplicích 9.B Den dětí – zábavné dopoledne 

1.6.2021 Hrad Doubravka Teplice 4.A Výšlap na doubravku, Botanická zahrada, 

Pohádkový les 

1.6.2021 Písečný vrch Teplice 4.B Okruh lázeňským centrem, Pohádkový les, 

Písečný vrch 

1.6.2021 Řetenický lesopark 3.A Den dětí – stezka lesem, cvičení a hry v přírodě 

2.6.2021 Zoopark Chomutov 2.A,B Výukový program – Život ve vodě a kolem 

vody                                                  EVVO 

3.6.2021 Dopravní hřiště Prosetice 1.A,B Dokončení projektu, beseda s policisty, jízda 

na koloběžkách 

10.6.2021 Selský dvůr Braňany 1.A,B Domácí zvířata – výukový program na farmě, 

jízda na ponících                                  EVVO 

11.6.2021 Regionální knihovna Teplice 2.A,B Pasování na čtenáře 
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15.6.2021 Exkurze Terezín 9.B Historický výklad – Památník Terezín, 

Muzeum Ghetta, Magdeburská kasárna, 

Terezínské krematorium 

23.6.2021 Cvičení v přírodě 1.B Pohyb a překonávání překážek v terénu, 

orientační běh, zdravověda 

23.6.2021 Zoopark Chomutov 7.A,8.A Třídní výlet                                            ETV 

23.6.2021 Hrad Doubravka 6.B,9.A Třídní výlet                                           ETV 

23.6.2021 Plavecká hala Teplice 4.A Zábavné dopoledne v plaveckém bazénu 

24.6.2021 Hrad Sukoslav 5.A,B Výlet spojený s programem na hradě 

v Kostomlatech pod Milešovkou          ETV 

25.6.2021 Školní kuchyňka 1.A Zábavný program – pečení,cupcaky     ETV 

25.6.2021 Historické Teplice 9.B Exkurze po Teplicích s výkladem 

28.6.2021 Lázně Teplice 1.A Vycházka do lázeňské části města 

25.6.2021 Vodní nádrž Barbora 4.B Třídní výlet                                             ETV 

29.6.2021 ZOO Ústí nad Labem 3.A Třídní výlet – poznávání zvířat kolem vody 

 

 

 OLYMPIÁDY    2020 – 2021 
 

školní kolo 
předmět /datum / počet žáků 

okresní kolo 
                                          / umístění 

krajské                                       
/ umístění 

republikové 

D (Luč)     

   

                                       ---- - - 

Čj  (Ba) 

 

---- - - 

Aj  (Ge)     

         

----  

- 

 

- 

CH  (Wei)    

                                                                                                             

---- - - 

Ma   (Jel)    

     

---- - - 

Ma  (Wei, Mer, Kra)    

                     

---- - - 

Matematický Klokan  

(Wei, Kra)    

                                    ---- 

  

 

- 

 

- 

Ma - Pythagoriáda 

(Kra) 

---- - - 

Přírodovědný klokan                                                              

(Vys)                                  

---- - - 

Dětská recitační 

přehlídka  (1.stupeň)  

                                   ----       

- 
 

- 

Plavecké přebory  

(2. a 3. třída) 

----  

- 

 

- 

Novosedlický dopraváček  

(3.třída)  

----  

- 

 

- 

Informáček 

(5.třída) 

---- - - 

 

Škola se v tomto roce nezúčastnila žádné vědomostní ani sportovní soutěže z důvodu uzavření 

škol – COVID – 19. 
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 Účast  ve výtvarných a dalších soutěžích 2020 – 2021 

 
název soutěže pořadatel Ročník   počet 

odeslaných 

prací                          

vyučující umístění 

Škola se v tomto 

školním roce 

nezúčastnila žádné 

výtvarné soutěže – 

COVID – 19. 

---- ---- ---- ---- ---- 

 
 

na stránkách www.kr-ustecky.cz jsou pod odborem školství v odkazu Soutěže k dispozici termíny jednotlivých 
soutěží, propozice a výsledkové listiny. 

www.ddmteplice.cz. 

 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

 

Ve školním roce 2020/21 (22. – 26. 3.) proběhla tematická inspekce na průběh distančního 

vzdělávání – bez vyhotovení závěrečné zprávy. 

 

10. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 

zdrojů 

 

Ve školním roce 2020/21 nebyly realizovány žádné projekty financované z cizích zdrojů. 

 

11. Zhodnocení hlavních úkolů školního roku 

 

11.1 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu s dokumenty 

 učební plán školy: ve všech třídách jsme se řídili učebním plánem ŠVP ZV – ZŠ s RVTv, 

Teplice, Na Stínadlech 2386, 30. 8. 2010  

 vytvořili jsme nabídku volitelných i nepovinných předmětů (vychází především 

z personálních podmínek školy, ale také ze zájmu žáků) 

 učitelé vypracovali tematické plány v souladu s učebním plánem jednotlivých tříd a v souladu 

s učebním plánem ŠVP ZV – ZŠ s RVT v Teplice, Na Stínadlech 2386, 30. 8. 2010 (do 11. 

9. 2020) 

 tematické plány obsahují problematiku enviromentální výchovy, problematiku chování 

v krizových situacích, prvky etické a dopravní výchovy, finanční gramotnost a obrana státu 

 tematické plány podléhají kontrole vedením školy 

 byl vytvořen plán plnění učiva, které nebylo možné probrat na jaře 2020 z důvodů uzavření 

škol, vyučující postupně doplňovali splnění v souladu se zápisy v třídní knize 

 plán plnění učiva z loňského roku byl zveřejněn na webových stránkách školy, aby zákonní 

zástupci měli možnost seznámení 

 veškeré neprobrané učivo školního roku 2019/20 bylo odučeno a učební osnovy tak byly 

splněny 

 z důvodu uzavření škol a nemožnosti učit některá témata distanční formou jsme přistoupili 

k úpravě ŠVP ve výchovách (Tv, Hv, Pv, Vv) a to s platností od 1. 9. 2021 

http://email.seznam.cz/redir?hashId=4174108639&to=http%3a%2f%2fwww%2ekr%2dustecky%2ecz
http://www.ddmteplice.cz/
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 každodenní režim školy se řídí školním řádem, se kterým byli seznámeni učitelé, žáci i 

zákonní zástupci (učitelé 31. 8., žáci 2. 9., rodiče 6. 9.) 

 letošní rok jsme nevyužili exkurzí, vycházek a částečně ani projektů (třídy, školy) z důvodů 

COVID-19 

 při prezenční využíváme moderní vyučovací metody (IAT, PC, činnostní učení, projektové 

vyučování), při distanční výuce celá škola pracovala jednotně v MS Teams 

 výchovný poradce zajišťoval koordinaci aktivit souvisejících s výchovou k volbě povolání (8. 

r. v předmětu Pv) a zpracoval konkrétní plán výchovného poradenství na školní rok 

 škola je zapojena do programu „Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do škol“ 

  

11.2 Soustavně usilovat o dosahování optimálních výchovně vzdělávacích výsledků 

 v prezenční výuce  je využíváno efektivních forem a metod práce 

 stále hledáme nové přístupy k pozitivní motivaci žáků zejména na 2. stupni  

 ve vyučovacím procesu dáváme prostor pro aktivní, samostatnou a tvořivou práci žáků 

 vedeme žáky k tomu, aby se naučili orientovat v informacích, které jim škola poskytuje, a 

aby nové a rozšiřující informace uměli sami vyhledat, zpracovat a vyhodnocovat 

 stále se zaměřujeme se na rozvoj komunikačních dovedností, čtení s porozuměním, finanční 

gramotnost 

 v distanční výuce jsme se snažili zapojit všechny žáky a najít společně systém, který bude 

funkční a zároveň bude vyhovovat žákům – rodičům - učitelům 

 snažíme se vést žáky k odpovědnosti za své učení (zejména na 2. stupni velký problém) 

 testováním si ověřujeme, že se zvyšuje kvalita studijních výsledků žáků, aby dobře obstáli 

v porovnání se školami stejného typu 

 řadu let jsme zapojeni do projektů „Aktivní škola“, „Adopce na dálku“, “Rodiče vítáni“, 

„Lesní třída“, EVVO programy, Liga proti rakovině, Fond Sidus 

 vyučující se aktivně zapojují do řady projektů – viz přehledná tabulka „Projekty“  

 

11.3 Výuka v době uzavření škol 

 

 lépe se zapojovali žáci 1. stupně. Ti, kteří měli problém s technikou, si chodili pro učivo 

osobně. Víme o několika případech, že i přes možnost připojení k webu nepracovali – jedná 

se o ojedinělé případy a neustále se řešilo se zákonnými zástupci. Žáci 2. stupně pracovali o 

poznání hůře a jejich zájem s koncem školního roku klesal. Zde mají možnost připojení na 

web téměř všichni žáci, jen někteří nejevili vůbec zájem. Stejně jako na prvním stupni i tady 

jsme kontaktovali zákonné zástupce, bohužel s různými výsledky. 

 Přehled žáků bez možnosti připojení k IT: 

 třída Počet 

žáků 

Bez IT techniky Půjčka IT 

1.A 20 1 0 

1.B 21 0 0 

2.A 19 1 0 

2.B 20 1 0 

3.A 27 4 2 

4.A 24 0 0 

4.B 19 2 2 

5.A 23 1 1 

5.B 17 0 0 

1. st. 190 9 žáků  5 žáků 



Výroční zpráva 2020/ 2021                                                                       ZŠ s rozšířenou výukou tělesné výchovy Teplice, Na Stínadlech 2386 

 

 

31 

 

 

6.A 18 0 0 

6.B 17 0 0 

7.A 16 2 0 

7.B 21 3 0 

8.A 26 1 0 

9.A 21 0 0 

9.B 16 1 0 

2. st. 135 7 žáků (bez připojení) 0 žáků  

celkem 325 14 žáků  5 žáků  

 

 Žáci měli na webových stránkách nabídku výukových programů od společností zdarma: 

SCIO, Matika.in, Onlinecviceni.cz, Šklákov.eu, Fraus, Nová škola, Doktor Matika, Škola 

s nadhledem, Jazyky – online 

 Vyučující využívali tyto portály k prezentacím videí, testování a zábavným formám výuky. 

 Často jsme využívali také videí na youtobe a následně jsme testovali žáky přes survio.com. 

 Komunikace probíhala online přes MS Teams, často také WhatsApp/messenger, facebook, 

email, telefon – podle situace. 

 V době uzavření škol jsme nevyučovali online výchovy, zaměřili jsme se na profilové 

předměty. Předměty výchovného zaměření jsme spustili asynchronní formou od počátku 

března, kdy bylo jasné, že se žáci do škol jen tak nevrátí. Zajímavá byla např. sportovní 

soutěž „Cesta kolem ČR“, kterou organizoval Bc. Bárta. Žáci i učitelé přes mobilní aplikace 

zasílali  týdenní souhrny ušlých kroků a ty se následně vyhodnocovaly na mapě ČR. 

 Hodnocení probíhalo dle doporučení MŠMT (motivační, práce s chybou). 

 Od 12. 4. nastoupili k rotační výuce žáci  1. stupně. Začali jsme s testováním 2x týdně. Jen 

jednotky žáků z každé třídy nechodily do školy a bylo jim učivo zasíláno přes MS Teams. 

 Od 10. 5. nastoupili žáci 2. stupně. Zde bylo rodičů, kteří odmítali testování a nošení roušek 

o poznání méně. 

 Na konci školního roku jsme prověřili znalosti žáků v ČJ, M, AJ: panuje shoda na tom, že 

vědomosti žáků se během distanční výuky nijak nesnížily, ale zůstávají na té úrovni, jakou 

žáci dosahovali při prezenční výuce. Práce jsme nehodnotili, jen jsme poskytli žákům 

zpětnou vazbu, které učivo jim ještě dělá nějaké problémy, a zároveň si učitelé připravili 

témata pro doučování v příštím školním roce. Žáci, kteří by měli velké problémy po návratu 

do školy v září, budou zařazeni do pedagogické intervence na dobu 3 měsíců. 

 

11.4 Zvýšit nároky na talentované žáky 

 vysloveně talentovaného žáka škola nemá, ale máme mnoho šikovných žáků, kteří jsou 

aktivní a mají zájem o učení 

 s těmi systematicky pracujeme (individuálně řeší náročnější úkoly, vyhledávají pro třídu 

informace, zpracovávají referáty apod.) 

 jejich schopnosti aktivujeme správnou motivací (pochvala, jednička, příprava na soutěže, 

výběrové akce – filmová představení, výstavy, výměnný pobyt apod.) 

 zapojujeme žáky do soutěží a olympiád, přestože jsou pro naše žáky těžká zadání 

 z 5. ročníku neodchází letos žádní žáci na osmileté gymnázium 

 

11.5 Integrovaní žáci 

 práci s nimi koordinuje VP Mgr. Jelínková – konzultace IVP s PPP, návštěva PPP/SPC ve 

škole při TS, konzultace pro rodiče i učitele v konzultačních hodinách 

 v současné době je na škole 5 integrovaných žáků  
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 se 48 žáky pracujeme podle podpůrného programu 

 25 žáků je zapojeno do pedagogické intervence 

 ve škole pracuje 7 asistentů pedagoga 

 vytváříme pro tyto žáky podmínky k práci podle závěrů a doporučení vyšetření 

 každé pololetí vyhodnocujeme naši práci podle IVP, rodičům je individuálně předáno toto 

vyhodnocení v době konzultačních hodin třídního učitele a mají možnost se k tomuto 

hodnocení vyjadřovat 

 rodiče těchto žáků naši školu cíleně vyhledávají – dostávají na nás doporučení z poradenských 

zařízení, což nás na jedné straně velmi těší, na straně druhé zavazuje na sobě neustále pracovat 

a vzdělávat se v dané problematice 

 

11.6 Neustále věnovat pozornost problematice mravní výchovy 

 I při distanční výuce vedeme žáky ke slušnému vyjadřování a vystupování 

 Řešili jsme slovní útok na vyučující během online výuky. MPP kontaktoval žáky a jejich 

rodiče, byla s ním vedena online třídnická hodina, žáci byli potrestáni kázeňským opatřením. 

Byl to ojedinělý případ za celou dobu distanční výuky. 

 stále pracujeme na vztazích na pracovišti (otevřená komunikace, kolegialita) 

 vystupování všech zaměstnanců musí být na takové úrovni, aby byli příkladem pro žáky 

 nekompromisně vyžadujeme slušné zdravení všech osob, které žáci na chodbě potkají 

 usilujeme o rozvoj úcty, ohleduplnosti k dospělým i spolužákům 

 vytváříme správný vztah k osobnímu i cizímu majetku 

 sledujeme a okamžitě řešíme jakýkoli projev nebo náznak šikanování, násilí a hrubosti 

(evidence u MPP Ing. Gerlach) 

 funkcí MPP je pověřena Ing. Bc. Lucie Gerlach, DiS., která navrhuje strategii školy v této 

problematice  

 MPP navštěvuje semináře pro MPP – informuje pedagogický sbor, zajistí besedy a přednášky 

s touto problematikou 

 veškeré závažnější kázeňské problémy řešíme ve spolupráci s rodiči 

 při jednání s rodiči i žáky užíváme vždy pedagogického taktu 

 s rodiči pokud možno jednáme osobně, nepřistupujeme na „dopisování“ v žákovské knížce 

 jsme zapojeni do projektu „Rodiče vítáni“ 

 velkou pozornost věnujeme negativním jevům mezi žáky (návykové látky, drogy, alkohol, 

kouření, šikana, krádeže, vandalství a nově také bezpečnosti v online prostředí)  

 v letošním školním roce jsme se zaměřili na „Problémy poruchy výživy“ – v hodinách IT, 

ORV, Prv i TH se žáci zabývali touto problematikou, plnili různé úkoly a projekty – viz 

přehled MPP, škole byla zapůjčena putovní výstava zaměřená na poruchy příjmu potravy 

  

11.7 Výchovný poradce 

 funkcí výchovné poradkyně je pověřena Mgr. Jelínková 

 vypracovala plán práce na školní rok  

 koordinovala práci učitelů s integrovanými žáky a žáky s podpůrným programem 

 aktualizuje metodiku postupu práce s nadanými žáky, integrovanými žáky 

 připomíná metodiku postupu práce s problémovými žáky a řešení záškoláctví (pedagogické 

rady) 

 pracuje s vycházejícími žáky a jejich rodiči 

 pracuje s OSPOD MgM Teplice, Úřadem práce v Teplicích, SPC a PPP 
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11.8 Absence 

 účinnou prevencí, spoluprací s rodiči, včasnou reakcí předcházíme vzniku neomluvené 

absence (TU vede přehled o problémových žácích) 

 v letošním školním roce jsme nemuseli řešit neomluvené hodiny – rodiče své děti z distanční 

výuky většinou řádně a včas omlouvali 

 vyšší počet neomluvené absence vždy řešen nejprve se zákonnými zástupci, při opakování 

zasíláme hlášení na MgM Teplice – odbor školství a ten dále postupuje k řešení na OSDOP 

 žáky upozorňujeme na nepříjemné důsledky neomluvené absence (ŠŘ) 

 vedeme rodiče k respektování školního roku, tj. omezit uvolňování žáků z důvodů rekreace 

(ŠŘ) 

 důsledně dbáme na včasné omlouvání absence (do tří kalendářních dnů) 

 při řešení neomluvené absence postupujeme jednotně 

 

11.9 Školní družina 

 v tomto školním roce fungovala 4 oddělení ŠD (kapacita 105 dětí)  

 činnost družiny se řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání 

 pí vychovatelky se řídí Vnitřním řádem ŠD 

 ve výchovné práci využívají osvědčené formy činnosti 

 děti ŠD využívají dětského hřiště v areálu školy a prostor školy (tělocvična, kuchyňka, 

keramika) 

 

11.10  BOZP 

 stále dbáme na vytváření podmínek pro bezpečnou práci ve škole 

 do školního řádu vložen bod o zajištění přístupu do školní budovy  

 Směrnice ke školním výletům (autobusová doprava) 

 v tělesné výchově se musí dodržovat metodické řady cvičení, dodržovat požadavky na vhodné 

oblečení a obuv pro danou činnost (žáci i vyučující) 

 evidenci úrazů vedeme dle platných předpisů 

 pravidelně 1 x ročně provádíme prověrky BOZP (duben) a 1x za dva roky školení 

zaměstnanců v BOZP (srpen) 

 žáci jsou pravidelně na začátku každého pololetí seznámeni s pravidly BOZ 

 v odborných učebnách, v tělocvičnách a na hřišti se řídíme provozními řády 

 

11.11 Výpočetní technika 

 stále rozšiřujeme využívání výpočetní techniky a IAT  

 škola obdržela finance na nákup IT – zakoupili jsme notebooky, výukové programy a 

vylepšili internetové připojení 

 škola poskytovala žákům zápůjčku IT pro distanční výuku 

 udržujeme a zdokonalujeme školní počítačovou techniku a síť 

 podporujeme využití počítačů při výuce jednotlivých předmětů 

 v PC učebně musí žáci dodržovat provozní řád   

 průběžně každý týden aktualizujeme webové stránky školy, od září 2018 byly spuštěny nové 

webové stránky školy  

 využíváme elektronických žákovských knížek  

 

11.12 Metodické orgány 

 MS a PK jsou garantem dobrých výsledků práce školy, přebírají spoluzodpovědnost za práci 

a výsledky v jednotlivých ročnících a předmětech 
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 úkolem PK a MS je sestavit časové rozvržení učiva (tematické plány), sjednotit hodnocení, 

provádět rozbor nedostatků zjištěných při kontrolních pracích, stanovit opatření k nápravě, 

realizovat je a následně kontrolovat 

 v době uzavření škol se sešly metodické skupiny a sjednotily požadavky na žáky, způsoby 

hodnocení, redukovaly časově tematické plány, výuka nastavena bez výchov, vyučující 

spolupracovali s třídními učiteli na koordinaci výuky v jednotlivých třídách (kontakty 

zákonných zástupců nespolupracujících žáků) 

 bylo potřeba zredukovat učivo ŠVP ve výchovách – aktualizovaná forma bude platná od 1. 9. 

2021 

 učitelé si pravidelně vyměňují zkušenosti při vzájemné hospitaci  

 práce předsedy PK a MS se řídí pokyny ředitelky školy 

 ustanovení metodických orgánů: 

MS 1. – 5. r. (Mgr. Butkovičová) 

PK společenskovědní - ČJ, AJ, NJ, D, Z, ORV (p. Ježková) 

PK přírodovědná – PŘ, CH, M, F (Ing. Weissová, zástup za nemoc p. Merwitzová) 

PK výchov – VV, TV, HV, PČ (Mgr. Jelínková) 

Koordinátor a metodik ICT (Mgr. Kraus) 

Koordinátor ŠVP (Mgr. Zyková) 

Metodik primární prevence (Ing. Bc. Lucie Gerlach, DiS.) 

Metodik enviromentální výchovy (p. Merwitzová) 

 

11.13 Třídní učitelé 

 úkoly třídního učitele 

- vést předepsanou dokumentaci (TK, TV, katalogové listy) 

- aktualizovat data v počítačové evidenci 

- kontrolovat a vyhodnocovat zápisy v ŽK ( 1x za 14 dní) 

- operativně řešit výchovné problémy, předcházet neomluvené absenci 

- úzce spolupracovat s rodiči, zainteresovat je na řešení problémů a potřeb třídy 

- prokazatelně seznámit žáky a rodiče se školním řádem (podpisový arch) 

- sledovat celkový prospěch třídy 

- seznámit se se zdravotními problémy žáků, s výsledky šetření PPP 

- TU je povinen seznámit všechny vyučující s těmito skutečnostmi, u zdravotních 

omezení pak hlavně učitele TV a PČ 

- ke každému žáku přistupovat profesionálně, znát jeho problémy, klady, nedostatky, 

zájmy, dovednosti 

- spolupracovat s výchovným poradcem, MPP, koordinátorem ICT a EVVO 

 třídnictví ve školním roce 2019/20: 

1.A Mgr. Jakoubě 

1.B Mgr. Butkovičová 

2.A Mgr. Němcová 

2.B Mgr. Kiezlerová 

3.A Mgr. Štarková 

4.A Mgr. Zyková 

4.B Bc. Pondělíčková 

5.A Mgr. Jelínková 

5.B Mgr. Kalátová 

6.A Mgr. Weissová, zástup p. Dudová, Frková 

6.B Mgr. Lučanová 

7.A p. Ježková 
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7.B Mgr. Kraus 

8.A p. Merwitzová 

9.A Mgr. Babická 

9.B Ing. Bc. Gerlach, DiS. 

 

Netřídní: Mgr. Hájková, Bc. Bárta, Bc. Vysocká 

 

11.14 LVVZ 

   v letošním školním roce nebyl uskutečněn LVVZ z důvodu COVID-19. 

 

 

11.15 Škola v přírodě 

 V letošním školním roce nebyly naplánované dvě školy v přírodě z důvodu uzavření škol a 

zákazu pořádání akcí mimo školu. 

 

11.16 Zájezd do zahraničí 

 Každoroční zájezd do Drážďan – „Vánoční Drážďany“ nebyl pořádán z důvodu COVID-19. 

 

11.17 Školní parlament 

 parlament vedla ŘŠ 

 v září proběhly volby zástupců tříd, ale z důvodu uzavření škol se parlament nescházel 

 

11.18 Podpora mimoškolních aktivit na škole 

 nabízíme širokou možnost mimoškolní činnosti žáků – viz přehled 

 účastníme se olympiád, soutěží, projektů – viz přehled 

 spolupracujeme s DDM Sluníčko Duchcov (výukové programy, keramika) 

 v letošním školním roce se ale bohužel žádné aktivity nekonaly 

  

11.19 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 prioritou je vzdělávání k odborným předmětům + čtenářská a matematická gramotnost 

 učitelé se vzdělávali společně i individuálně v práci s IAT – viz přehled 

 z důvodu COVID-19 plán DVPP nemohl být naplněn a úkoly z letošního školního roku 

přesuneme do toho dalšího. 
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12. Základní údaje o hospodaření školy 

 

Náklady a výnosy dle data plnění: viz následující strana 
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13. Přílohy 

 

13.1 Činnost výchovného poradce 

 

Plnění plánu výchovného poradce – 1. pololetí 

 
Září 

- Evidence vycházejících žáků v tomto školním roce (21 žáků z 9. A, 17 žáků z 9.B, 1 

žák z 8.A) 

- Nabídka přestupu z 5.ročníku na víceletá gymnázia – zájem má 3 žáci z 5.A 

- Poskytnutí informací o vyplňování přihlášek na SŠ, nakopírování cvičných přihlášek, 

individuální přístup při vyplňování, konzultace 

- Informace o zápisovém lístku – způsob vyplnění, význam tohoto dokumentu 

- Evidence integrovaných žáků (IVP, PO), kontrola platnosti doporučení, vypracování 

seznamu žáků 

- Vypracování plánů IVP a PO pro žáky s doporučením z PPP nebo SPC (vypracovávají 

tř.učitelé ve spolupráci s dalšími vyučujícími), kontrola a konzultace 

- Účast na pohovorech se zákonnými zástupci žáků s výchovnými nebo vzdělávacími 

obtížemi – dle potřeb vyučujících a domluvy 

 

Říjen 

- Vypracování plánu tř.schůzek s rodiči vycházejících žáků – schůzky se z důvodu 

nepříznivé epidemiologické situace nekonaly (Covid-19); informace byly poskytnuty 

tř. učitelům vycházejících žáků, kteří je rodičům zprostředkovali. 

- Vycházejících žákům byly  předány informace o možnosti PROFI šetření v PPP 

Teplice (význam, možnosti objednání) nebo na ÚP v Teplicích, kam si mohou rodiče 

s dětmi dojít pro informace individuálně.  

- 7.10. 2020 individuální konzultace s PhDr. Rodovou z PPP – byla projednávána 

žákyně z 1. třídy (dodatečný odklad – návrh řešení, konzultace), dále žák  z 1.třídy 

(konzultace a návrh na šetření v PPP), konzultace plánů PO a IVP integrovaných žáků 

naší školy a přijatá opatření. 

- Z důvodu špatné epidemiologické situace (Covid-19) probíhala distanční výuka a 

všechny informace, konzultace a poradenství probíhalo prostřednictvím e-mailů.  

- Přehlídka SŠ Šance, která probíhá každoročně v DK Teplice, byla letos z důvodu 

Covid-19 zrušena. 

- Vyzvednutí katalogů SŠ, předáno tř. učitelům vycházejících žáků. 

- Schůzka výchovných poradců v PPP byla zrušena z důvodu Covid – 19. Všechny 

informace jsou předávány prostřednictvím e-mailů. Tyto informace jsou předávány 

prostřednictvím e-mailů vyučujícím a zveřejněny ve vitríně VP (chodba školy). 

- Nácvik vyplňování přihlášek ke studiu na SŠ – individuální práce s vycházejícími 

žáky. 

- Účast na pohovorech se zákonnými zástupci žáků s výchovnými nebo vzdělávacími 

obtížemi – dle potřeb vyučujících a domluvy. 

Listopad 

- Z důvodu špatné epidemiologické situace (Covid-19) probíhala distanční výuka a 

všechny informace, konzultace a poradenství probíhalo prostřednictvím e-mailů.  

- Spolupráce s třídními učiteli při individuálních potížích s distanční výukou u žáků – 

neúčast žáka na dist. výuce, nespolupráce žáka a ZZ.  

Prosinec 
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- Cvičné vyplnění přihlášek ke studiu na SŠ (tištěné formuláře), vyplnění přihlášky na 

PC (ukázka, způsob vyplnění). Individuální konzultace s vycházejícími žáky.  

- Předány informace o zápisových lístcích – způsob vyplnění, význam dokumentu a 

způsob odevzdání. 

- Vycházejícím žákům byla předána informace o vyhledávání škol (Atlas - katalog 

škol), nebo na webových stránkách. 

- Žákům byly předány informace o Burze škol – internetové dny otevřených dveří. 

Žákům byly představeny stránky Burzy škol a způsob zapojení se do této akce. 

Praktická ukázka vyhledání školy a připojení se na DOD. 

- Předávání materiálů a prospektů SŠ a SOU  tř. učitelům 9.tříd.  

- Individuální pohovory a konzultace se žáky a rodiči (IVP, PO, vycházejících žáků) – 

dle zájmu. 

- Účast na pohovorech se zákonnými zástupci žáků s výchovnými nebo vzdělávacími 

obtížemi – dle potřeb vyučujících a domluvy. 

- Předání přihlášek na SŠ vycházejícím žákům. Vzhledem k nepříznivé epidemiologické 

situaci, nabídnuta možnost kontroly vyplněných přihlášek pomocí e-mailu, nebo 

aplikace Teams. 

- Konzultace s pracovníky PPP a SPC – e-mail.  

- Vypracování přehledu vycházejících žáků, přiřazení evidenčního čísla zápisového 

lístku. 

- Předání zápisových lístků tř. učitelům vycházejících žáků s návodem na vyplnění 

(instrukcemi pro vyplnění). 

Leden 

- Z důvodu špatné epidemiologické situace (Covid-19) probíhala distanční výuka a 

všechny informace, konzultace a poradenství probíhalo prostřednictvím e-mailů.  

- Kontrola vyplněných přihlášek ke studiu na SŠ – individuální konzultace přes e-mail.  

- Spolupráce s třídními učiteli při individuálních potížích s distanční výukou u žáků – 

neúčast žáka na dist. výuce, nespolupráce žáka a ZZ.  

- Tř. učitelům vycházejících žáků byly předány informace o termínech odevzdání 

přihlášek na SŠ, způsobu vyplňování (PC, tiskopisy). Tyto informace byly 

zprostředkovány rodičům na tř. schůzkách (online v aplikaci Teams 11.1. 2021). 

- Hodnocení PLPP za první tři měsíce, hodnocení IVP a PO u žáků, kteří jsou klienti 

SPC. 

V průběhu celého pololetí eviduji a zpracovávám návrhy a doporučení z PPP a SPC. 

Konzultace s vyučujícími, komunikace s PPP a SPC – spolupráce na vypracování plánu PO 

pro žáky s SPU. Konzultace s rodiči žáků s SPU, seznámení s doporučením a plánem PO. 

Vedení dokumentace a aktualizace seznamů žáků s IVP a PO. Předávání informací 

vyučujícím o kontrolním šetření a vypracování ŠD.  

 

V Teplicích dne 18. 1. 2021                                        Zpracovala: Mgr. Monika Jelínková, VP 

 

Plnění plánu výchovného poradce – 2. pololetí 

 
Únor - nouzový stav (COVID – 19) 

- Poskytnutí informací o vyplňování přihlášek na SŠ, individuální konzultace. 

- Průběžné odevzdávání přihlášek ke studiu na SŠ – kontrola vyplnění, potvrzení lékaře, 

evidence uvedených škol a oborů, předání ředitelce školy k potvrzení (do 21.2.2020). 

- Individuální konzultace vycházejících žáků, nebo jejich zákonných zástupců.  

- Odeslání přihlášek ke studiu na SŠ zákonnými zástupci do 1.3.2021 
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- Vypracování plánů IVP a PO pro žáky s doporučením z PPP nebo SPC (vypracovávají 

tř.učitelé ve spolupráci s dalšími vyučujícími), kontrola a konzultace 

- Průběžná kontrola a aktualizace seznamu žáků s IVP, PO nebo PLPP. 

- Zasílání školních dotazníků ke kontrolnímu šetření v ŠPZ. 

 

Březen – nouzový stav (COVID – 19) 

- Spolupráce s metodičkou prevence naší školy – besedy pro žáky I. a II. stupně. 

- Průběžné odesílání školních dotazníků ke kontrolnímu šetření v ŠPZ. 

- Příprava dokumentů pro zpracování hodnocení pedagogické podpory (žáci s SPU) – 

třídní učitelé ve spolupráci s ostatními vyučujícími. 

- Předávání zápisových lístků a výpisu pololetního vysvědčení vycházejícím žákům. 

 

Duben – nouzový stav (COVID – 19) 

- Vypracování hodnocení pedagogické podpory za šk.rok u žáků s SPU.  

- V době nouzového stavu probíhaly konzultace s pracovníky SPC (Mgr. F.Gloneková, 

Mgr. P. Pecharová), PPP (PhDr.J.Rodová) telefonicky. Upřesnění spolupráce v období 

nouzového stavu, kontrola a zasílání potřebné dokumentace.  

- Spolupráce s vyučujícími na vypracování potřebné dokumentace pro hodnocení nebo 

kontrolní šetření, předávání informací z ŠPZ. Předání informací tř. učitelům o způsobu 

probíhání kontrolních šetření v době COVID – 19.  

- Předání informací o změnách termínů v přijímacím řízení na SŠ z důvodu COVID-19 

(zveřejněno na stránkách školy, zajistil Mgr. P.Kraus) 

- Předávání zápisových lístků a výpisu pololetního vysvědčení vycházejícím žákům (do 

30.4. 2021). 

Květen  

- Odevzdávání hodnocení pedagogické podpory u žáků s SPU (třídní učitel za svou 

třídu, ve spolupráci se všemi vyučujícími daného žáka). 

- Odeslání hodnocení práce s žáky s SPU do SPC (e-mailem). 

- Kontrola a kompletace získaných dokumentů pro ŠPZ.  

- Telefonní konzultace se zákonnými zástupci žáků s SPU, kterých se týkala kontrola 

v ŠPZ. Spolupráce s pracovníky SPC a PPP.  

- Konzultace pro vycházející žáky a zákonné zástupce – vyplnění zápisových lístků, 

podání odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na SŠ. 

- Evidence umístění vycházejících žáků na SŠ a SOU. 

Červen  

- Odevzdávání vyplněného hodnocení žáků s PO a IVP -  kompletace dokumentace za 

uplynulý školní rok 2020/2021. Zaslání hodnocení pedagogické podpory za školní rok 

PPP, SPC a předložení (podpisy pracovníků SPC a PPP).  

- Evidence přijatých žáků na SŠ a SOU. Vypracování přehledu (seznamu) vycházejících 

žáků a předáno ZŘŠ.  

- Vypracování plnění plánu VP. 

 

Celoroční činnosti: 

- V průběhu celého pololetí eviduji a zpracovávám návrhy a doporučení z PPP a SPC.  

- Konzultace s vyučujícími, komunikace s PPP a SPC – spolupráce na vypracování 

školního dotazníku pro SPC a PPP.  Předávání informací vyučujícím od pracovníků 

PPP a SPC.  

- Vedení dokumentace a aktualizace seznamu žáků s IVP a PO.  
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- Předávání doporučení vyučujícím. Konzultace a spolupráce na vypracování 

dokumentů pro žáky s SPU.  

- Evidence nákupu pedagogických (kompenzačních) pomůcek pro žáky s SPU.  

- Výchovné komise dle potřeby.  Účast na pohovorech se zákonnými zástupci, podle 

potřeb vyučujících. Pohovory se žáky na žádost tř. učitelů, vedení záznamů. 

- Spolupráce s metodičkou prevence rizikového chování Ing. Bc. Lucií Gerlach, DiS.  

- Opakované hospitace v době distanční výuky v 6. B – problémy s kázní ve výuce. 

 

V Teplicích dne 16. 6. 2021                                   Zpracovala: Mgr. M. Jelínková, VP 

 

13.2 Činnost koordinátora ICT 

 

Plnění plánu práce koordinátora a metodika ICT  

1. pololetí 

 

Výpočetní technologie je ve všech třídách zastoupena interaktivní tabulí. Programy 

pro výuku jsou v souladu s RVP nainstalované na počítačích, umístěných též v každé třídě 

(nejčastěji se využívá SmartNotebook, Didakta a videa s internetu). Stávající kapacita PC 

stanic dostatečně pokrývá požadavek daný ICT plánem. 

V prvním pololetí se nakoupilo 14 notebooku z peněz pro distanční výuku, které 

nahradili stárnoucí hardware ve třídách. Pořídili se dva AllinOne PC do kabinetů Fyziky a 

Chemie. Dále se zakoupila nová velká tiskárna k zástupci ředitelky. Pro zapůjčení VT žákům 

při distanční výuce, které nevlastni počítače, je připraveno 10 notebooků a tabletů. Stávající 

kapacita PC stanic dostatečně pokrývá požadavek daný ICT plánem.  

Během pololetí probíhala běžná kontrola výpočetní techniky. Průběžně se nakupuje 

spotřební materiál, hlavně tonery a válce do tiskáren.  

V počítačové učebně se vyučuje výpočetní technika. Převážně základy informatiky, 

seminář informační technologie. Údržba hardwaru a softwaru je prováděna pravidelně 

docházejícím pracovníkem s firmy MegaByte (jednou za 14 dní). Práci s Bakalářem (zápis, 

změny, …) a drobné opravy: doplňování tonerů, kalibrace interaktivních tabulí, problémy se 

zapojením PC (notebooků), problémy se softwarem, řeším průběžně já.  

Učebna fyziky a chemie je dostatečně využívána.   

 

V Teplicích dne 16. 1. 2021                                                                         Mgr. Patrik Kraus 

 

Plnění plánu práce koordinátora  a metodika ICT  

2. pololetí 

 

Během roku jsme se v prostorách školy moc nepohybovali (Covid-19). Takže práce 

s IT vybavením byla jednodušší. Méně časté používání výpočetní techniky. Méně starostí 

s jeho údržbou. 

Probíhala pravidelní údržba, ale s větším časovým intervalem. V době uzavření školy 

se používali pouze počítače u paní hospodářky a vedení školy. 

Bylo nakoupeno několik nových počítačů. Hlavně dva All In One do kabinetu fyziky a 

kabinetu chemie. Ke konci školního roku se vybavila místnost se serverem (Nový hardware a 

umístnění do speciální skříně). 

Během uzavření školy bylo několik tabletů zapůjčeno žákům k domácí práci.  

Stávající kapacita PC stanic dostatečně pokrývá požadavek daný ICT plánem. 

Stávající výukové programy jsou plně v souladu s RVP a jejich využití je plně v kompetenci 

jednotlivých vyučujících. V každé třídě je umístěn počítač a interaktivní tabule. 
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V počítačové učebně se především učí informatika. Ale probíhá zde i výuka jiný 

předmětů.  Údržba hardwaru a softwaru je prováděna pravidelně docházejícím pracovníkem 

s firmy MegaByte (jednou za 14 dní). Drobné úpravy: doplňování tonerů, kalibrace 

interaktivních tabulí, drobné problémy, řeším průběžně já.  

Proběhla kontrola interaktivních tabulí s revizí softwaru pro jejich používání. 

Učebna fyziky a chemie je dostatečně využívána.   

  

V Teplicích dne 15. 6. 2021                                                                 Mgr. Patrik Kraus 

 

 

13.3. Činnost koordinátora EVVO 

 
Plnění plánu EVVO – 1. pololetí 

 

1. pololetí školního roku 2020/2021 bylo z větší částí odučeno  distanční výukou, která 

ovlivnila plnění plánu hlavních vzdělávacích  cílů  EVVO. 

Hlavním vzdělávacím cílem EVVO na naší škole je odpovědné chování všech žáků a 

zaměstnanců vůči přírodě a životnímu prostředí. Zajímat se o jejich dopady a následky, 

kterým lze správnou osvětou předcházet. 

Žáci se bohužel nemohli účastnit akcí, které byly zaměřeny na ochranu a tvorbu životního 

prostředí, na dopady a možné důsledky ekologických katastrof, z důvodu odvolání akcí nebo 

jejich nerealizování. 

 

Hlavní cíle a náplň EVVO byly tím pádem plněny pouze v rámci výuky, jak distanční tak 

řádné. 

Učitelé a výchovní pracovníci svou činností a přípravou třídních projektů, her, zábavnou 

výukou vyvolali v žácích zájem o ekologii jako takovou. Náplň byla výukově potřebná a 

důležitá. 

                       

Souhrn všech akcí zaměřených na EVVO je ve zprávě za 1.pololetí 2020/21. 

 

Přehled akcí zaměřených na EVVO – 1. pololetí šk.roku 2020 / 2021 

 

1. školní projekty: 

  září: Den jazyků 2. stupeň 

říjen: Podzim 1. stupeň 

celoročně LES 6.A,B 

 

2. třídní projekty, laboratorní práce, sportovní akce, exkurze, kulturní akce 

září:   

 Globální problémy lidstva - ekologie 9.A,B 

 Chudoba – celosvětový problém 9.A,B 

 Fauna a flora Evropy, ohrožené druhy 8.A 

 Pp – Bezpečnost práce 6.A,B 

 Pp – Vznik a vývoj Země 6.A,B 

 Pp - Vznik a vývoj atmosféry,  vztahy mezi organismy 6.A,B 

 Pp – LP: Mikroskopování 6.A,B 

 Pp – LP: Pozorování chlupů savců 8.A 

 F- Znečišťování vzduchu 9.A,B 
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 Projekt: Dopravní výchova 4.A,B 

 Př_ Živá příroda 4.A,B 

 Aj - Holiday, travelling, school trip - animals 7.B 

   

říjen:   

 Planetárium a Hvězdárna v Teplicích 5.A,B 

 Bruslení 5.A,B 

 Procházka lesem (projekt LES) 2.A,B 

 Četba: Já, Baryk, Martin v ráji (téma příroda, vztah člověk 

a příroda) 

2.A,B 

 Prvouka: Les – stromy kolem nás 2.A,B 

 Práce s přírodním materiálem 2.A,B 

 Biosféra 6.A,B 

 Kolonizace světa 9.A,B 

 LP: Vnější stavba těla ryby 7.A,B 

 Pp: Ploutvonožci, kytovci 8.A 

 Př: Přírodní společenstva 4.A,B 

listopad:   

 Projekt sv, Martin: aktivity, seznámení s historií příběhu 

sv.Martina – tradice svm. Husa (výroba z PV) 

2.A,B 

 Z- Projekt: Vím, kde jsem a kam půjdu 6.A,B 

 Z- Projekt: Cestovní kancelář 7.A,B 

 Z- Přírodní podmínky Ameriky 7.A,B 

 Pp- Žahavci, ploštěnci 6.AB 

 Pp- Obojživelníci 7.A,B 

 Pp- LP: Shody a odlišnosti lidí a savců 8.A, 

 F- Elektrický výboj 6.A,B 

 Projekt „Stromy,zelené plíce naší planety“ 4.A,B 

 Př – U lidských obydlí 4.A,B 

 D - První Přemyslovci 7.B 

 Nj – Mein Traumzimmer 8.A 

 Nj - Projekt In der Stadt, auf dem Lande 9.A,B 

Prosinec:   

 Znaky ročního období – zvyky a tradice  5.A,B 

 Věci kolem nás: třídění odpadu (hodnocení situace ve 

městě, třídíme v rodině) 

5.A,B 

 Tradice v době adventu (Barborky, úklid, ochrana  

živočichů), výroba dárečků – z přírodnin 

2.A,B 

 Z- Projekt: Cestovní ruch ČR 8.A 

 Z- Osídlení – migrace obyvatel do měst 9.A,B 

 Pp- LP: Pozorování stavby lidského těla 8.A 

 Př – Na poli – orná půda 4.A,B 

 Aj - London, Thames River Tour - sightseeings 8.A 

 Aj - Images of Great Britain, grammar in use 9.B 

 OrV - Kulturní slohy 7.A,B 

 OrV – Vánoční tradice 6.A,B 

 Nj - Ich 6.A,B 

 Nj – Mein Hobby 7.A,B 
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leden:   

 Krmíme ptáčky 2.A,B 

 Projekt: Krajina našeho okolí 9.A,B 

 LP: Druhy lastur 6.A,B 

 Neživá příroda 4.A,B 

 A Visit to the Czech Republic 6.A,B 

 Čj – Putování po Čr 6.A,B 

 D -  Významné osobnosti českých dějin  8.A 

   

 

 

V Teplicích dne 19. 1. 2021                          Lenka Merwitzová, koordinátor EVVO 

 

 

 

Plnění plánu EVVO – 2. pololetí 

 
V 2. pololetí školního roku 2020/2021 byl hlavní vzdělávací cíl EVVO splněn pouze 

zčásti z důvodu mimořádné události COVID – 19 na území ČR. 

Hlavní vzdělávací cíl EVVO na naší škole se velmi osvědčil při proškolování žáků o chování 

dětí za mimořádných událostí, které přinesla mimořádná situace v době COVID – 19.  

V průběhu distanční výuky v 2. pololetí šk. roku 2020/2021 vyučující nezapomínali na 

důležitost výuky témat EVVO, které se plnily během online vyučování.  

Učitelé vybírali vhodná témata při svých hodinách, upozorňovali na důležitost ekologie 

v běžném životě ale také v globálním měřítku. I plnění projektů, které se mohly uskutečnit, 

splnily svůj cíl.  

                       

Souhrn všech akcí za 2. pololetí 2020/2021 zaměřených na EVVO je zpracován  tabulkově. 

  

 

Přehled akcí zaměřených na EVVO – 2. pololetí šk.roku 2020 / 2021 

 

1. třídní projekty, laboratorní práce, exkurze 

Únor:   

 Projekt: Jak znám Ameriku  7.A,B 

 TH - Třídní kuchařka  6.B 

 Aj – Projekt: Czech republic   6.A 

 Př –Projekt:  Neživá příroda 4.A,B 

 LP: Druhy půd 9.A 

 Projekt: Les na jaře 6.A,B 

 Projekt: Volný čas- Free time 8.A 

 Pp - Podnebné pásy. Ochrana přírody. 5.A,B 

 Čt -  Kamarádi z lesa,  Já Baryk 2.A,B 

Březen: Pv – práce s recyklovaným materiálem- velikonoční výzdoba 6.A,B 

 D - Obraz středověké společnosti 7.A,B 

 D - Významné osobnosti českých dějin 8.A 

 Z – Projekt: Den Země 6.A,B 
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 Vl - Revoluční rok 1848, rozdělení Rakouska-Uherska. 

 Hospodářský růst českých zemí. 

5.A,B 

 Př - Přírodní společenstva na podzim, v zimě 4.A,B 

 Prv - PRV – Tělo: orgánové soustavy 2.A,B 

Duben: Vv – kresba stavby těla hmyzu 8.A 

 Pv – úklid okolí bydliště 7.A,B 

 Pv - Pěstitelské práce, péče o květiny v domácím prostředí. 5.A,B 

 Vv - Koláže historických částí měst Teplice a Praha. 7.A,B 

 Př - Přírodní společenstva na jaře, v létě 4.A,B 

  VV, PV – Jarní květiny 2.A,B 

 Pp - Pohlavní soustava: početí, antikoncepce těhotenství, 

porod 

8.A 

 Pp - Fosilní paliva+ jaderná energie- odůvodnění  vzniku, 

klady a zápory 

9.A,B 

Květen: Vv – kresba plakátu 8.A 

 D - Svět antického Řecka 6.A,B 

 D - Hledání souvislostí  9.A,B 

 Z – Projekt: Žijeme v bezpečí? 9.A,B 

 Z – Projekt: Naše město 8.A 

 Aj – Projekrt: World Cities 8.A 

 M- Zaznamenávání a zpracovávání statistických údajů. 5.A,B 

 M- Hospodaření s penězi, hospodaření domácnosti 

(finanční gramotnost) 

5.A,B 

 Př - Na louce-luční květiny, traviny 

U vody – rostliny, živočichové 

4.A,B 

 Vl - Zemědělství v ČR 4.A,B 

 Prv - voda, vodní živočichové 2.A,B 

 Pp - Blanokřídlý hmyz Vosy, včely – užitek 6.A,B 

Červen: Aj – Britian and the sea 7.A 

 Pv - Péče o zeleň v okolí školy. 5.A,B 

 Vv - Výroba plakátů – životní prostředí a jeho ochrana. 7.A,B 

 Vv - Plakáty – návrhy, které mají zaujmout, šokovat. 9.A,B 

 Př - Projekt: Tajemství života : Životní prostředí, CHKO, 

Nár. parky 

4.A,B 

 Vl - Projekt: Cvičení v přírodě: Jak přežít v přírodě 4.A,B 

 Pp - Ochrana přírody- globální problémy lidstva 6.A,B 

 PRv – voda, vodní živočichové 2.A,B 

 Pp - Cizokrajné rostliny 7.A,B 

 Pp - Geologická mozaika Česka 9.A,B 

 

3. sportovní akce 

březen-duben Tv – Virtuální putování kolem Čr 2. stupeň 
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Vyhodnocení plnění OČMU:  

 
1.A,B: 2.9. 2020 1h Základní poučení o bezpečnosti + požární poplach 

 7.9. 2020 1h  Dopravní výchova, poučení o chování na veřejných 

komunikacích 

 7.10. 2020 1h Poučení o chování a hygien. opatřeních během epidemie 

COVID 

 18.12. 2020 1h Poučení o používání pyrotechniky 

 12.4. 2021 1h Poučení o chování během epidemie COVID 19 

 27.4. 2021 1h Důležitá telefonní čísla, chování v mimořádných situacích 

    

2.A,B: 2.9. 2020 1h Cvičné opuštění budovy. 

 8.4. 2021 2h Projekt cyklista, značky, chování v silničním provozu, zásady 

zdravého sportování 

 2.3. 2021 3h Chování při první pomoci a ohrožení života  - umělé dýchání, 

zástava srdce 

    

3.A: Září 2020 1h Cvičný požární poplach, cvičné opuštění budovy  

 Září 2020 2h Zvýšená hygiena, preventivní opatření 

 Prosinec 2020 1h Oslavy Silvestr -nebezpečné látky, ohňostroj, bezpečnost 

 Prosinec 2020 2h Vycházka zimní příroda, hry na sněhu 

    

4.A,B: 2.9.2020 1h Cvičné opuštění budovy   

 2.9. 2020 2h Poučení o bezpečnosti ve škole a na akcích školou pořádaných  

 3.9. 2020 1h Poučení o bezpečnosti na dopravním hřišti                

 4.9. 2020 1h Městská policie 

 9.9. 2020 1h Poučení v hodinách Tv        

 19.4. 2021 1h Hygienické zásady v období Covid-19 

 18.6. 2021 1h Projekt Cvičení v přírodě     

    

5.A,B: Listopad 2020 1h Chování člověka při nepříznivém počasí – bouřka, sníh (pohyb 

na svahu). 

 Květen 2021 1h Bezpečné chování v rizikovém prostředí HIV/AIDS 

 Květen 2021 2h První pomoc – popáleniny, zlomeniny končetiny, mdloby, 

krvácení. Praktický nácvik ošetření a první pomoci. 

 Září 2020 1h Cvičné opuštění budovy – požární poplach. 

 Květen 2021 1h Návykové látky-druhy, závislosti, umění odmítnutí návyk. 

látky. 

    

6.A: Duben 2021 3h Orv: Rozvoj osobnosti:  

-duševní a tělesné zdraví 

-vyrovnání se s problémy 

-dopravní výchova 

 Duben 2021 1h Tv: Protahování v přírodě - zásady bezpečného výletu (dostatek 

pití, jídla, základní lékárnička, kontakt na IZS popř. Horskou 

službu. 

 Květen 2021 1h Zem – globální problémy 
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 červen 1h Fy: bezpečné chování při práci s elektrickými přístroji a 

zařízeními. 

 Květen 2021 1h Pp -  Blanokřídlý hmyz Vosy, včely – užitek 

 Červen 2021 1h Pp - Ochrana přírody, globální problémy lidstva 

    

6.B:  Duben 2021 3h Orv: Rozvoj osobnosti: 

-duševní a tělesné zdraví 

-vyrovnání se s problémy 

-dopravní výchova 

 Duben 2021 1h Tv: Protahování v přírodě - zásady bezpečného výletu 

(dostatek pití, jídla, základní lékárnička, kontakt na IZS popř. 

Horskou službu. 

 Květen 2021 1h Globální problémy 

 Červen 2021 1h Fy: bezpečné chování při práci s elektrickými přístroji a 

zařízeními. 

 Červen 2021 1h Pp - Ochrana přírody, globální problémy lidstva 

    

7.A: Září 2020 1h Cvičné opuštění budovy 

 Březen 2021 1h Orv - Ochrana obyvatel za mimořádných situací 

 Duben 2021 1h Z – Indonésie – území sopečné činnosti 

 Duben 2021 2h Tv: Protahování v přírodě - zásady bezpečného výletu (dostatek 

pití, jídla, základní lékárnička, kontakt na IZS popř. Horskou 

službu. 

 Duben 2021 1h Orv – Duševní a tělesné zdraví 

    

7.B:     

 Září 2020 1h Cvičné opuštění budovy 

 Březen 2021 1h Orv - Ochrana obyvatel za mimořádných situací 

 Prosinec 2020 1h Poučení o chování během pandemie COVID - 19 

 Duben 2021 1h Indonésie – území sopečné činnosti 

 Duben 2021 2h Tv: Protahování v přírodě - zásady bezpečného výletu (dostatek 

pití, jídla, základní lékárnička, kontakt na IZS popř. Horskou 

službu. 

8.A:     

 Září 2020  1h Cvičné opuštění budovy 

 Září 2020 1h Ch: bezpečnost práce v učebně chemie 

 Prosinec 2020 1h Poučení o chování během pandemie COVID - 19 

 Duben 2021 2h Tv: Protahování v přírodě - zásady bezpečného výletu (dostatek 

pití, jídla, základní lékárnička, kontakt na IZS popř. Horskou 

službu. 

 Červen 2021 1h Pp - Návykové látky škodlivé organismu 

    

9.A: Listopad 2020 1h Zem - terorismus 

 leden 2021 1h Fy: Bezpečné chování při práci s elektrickými přístroji a 

zařízeními 

 březen 2021 3h Orv: Problémy současného světa 

        Ohrožené životní případy 

          Globalizace 
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 Duben 2021 1h Tv: Protahování v přírodě - zásady bezpečného výletu (dostatek 

pití, jídla, základní lékárnička, kontakt na IZS popř. Horskou 

službu. 

 Duben 2021 1h Pp - Fosilní paliva+ jaderná energie- odůvodnění důvodu 

vzniku, klady a zápory 

 květen 2021 1h Fy: Ochrana před zářením 

 Květen 2021 3h Orv: Vandalismus, Nebezpečí na každém kroku  

         BESIP 

  1h Zem – přírodní katastrofy 

    

9.B:  Říjen 2020 2h Zem – kolonizace světa 

- Mezinárodní organizace- vojenská 

 Listopad 2020 1h Zem - terorismus 

 Leden 2021 1h Fy: Bezpečné chování při práci s elektrickými přístroji a 

zařízeními 

 Březen 2021 3h Orv: Problémy současného světa 

- Ohrožené životní případy 

- Globalizace 

 Duben 2021 1h Tv: Protahování v přírodě - zásady bezpečného výletu (dostatek 

pití, jídla, základní lékárnička, kontakt na IZS popř. Horskou 

službu. 

 Duben 2021 1h Pp - Fosilní paliva+ jaderná energie- odůvodnění důvodu 

vzniku, klady a zápory 

 květen 2021 1h Fy: Ochrana před zářením 

  1h Zem – přírodní katastrofy 

 

V Teplicích dne 18. 6. 2021                          Lenka Merwitzová, koordinátor EVVO 

 

 

13.4 Školní družina 

 

Hodnocení školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání ŠD, jejíž činnost je 

vykonává ZŠ s RvTv Na Stínadlech, Teplice ve školním roce 2020/2021. 

V tomto školním roce byla otevřena čtyři oddělení školní družiny. 

I. oddělení školní družiny vede vychovatelka Bc. Jitka Burešová – do oddělení bylo přijato 20 

žáků (2.B), docházku dokončilo 19 žáků. 

Ve školním roce v rámci ŠVP I. oddělení prošlo tematickými celky: 1. Hola, hola škola volá,  

2. Podzimní objevování, 3. Nebojíme se strašidel, 4. Vánoce, Vánoce přicházejí, 5. Zima nás 

baví, 6. Karnevalové veselí, 7. Jarní restart, 8. Velikonoční doba, 9. Teplice, moje město, 10. 

Prázdninové těšení. 

II. oddělení školní družiny vede vychovatelka Tereza Hříbalová – do oddělení bylo přijato 27 

žáků (2.A,1.B), docházku dokončilo 27 žáků. 

Ve školním roce v rámci ŠVP II. oddělení prošlo tematickými celky: 1. Hola, hola škola volá, 

2. Hurá, je tu podzim 3. Barvičky všude kolem nás, 4. Kouzelné Vánoce, 5. Zimní čas, 6. 

Maškarní karneval, 7. Hola, hola jaro volá, 8. Velikonoce, 9. Květiny, zvířátka 10. Vzhůru za 

dobrodružstvím. 

III. oddělení školní družiny vede vychovatelka Jana Ottenschlägerová (0,44 hod. úvazku) –  

do oddělení bylo přijato 21 žáků (3.A), docházku ukončilo 16 žáků. 
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Ve školním roce v rámci ŠVP III. oddělení prošlo celoroční hrou – Retrohraní, aneb jak si děti 

dříve hrály: 1. Bobříci, 2. Zlobilky, 3. Halloween, 4. Mikuláš a Vánoce, 5. Retrohry, 6. Máme 

rádi Česko, 7. Čarodějnice, 8. Den  Země, 9. Vývoj člověka a přátelství, 10. Den dětí a otců. 

IV. oddělení  vede vychovatelka Barbora Bindrová – do oddělení bylo přijato 27 žáků (1.A, 

1.B), docházku dokončilo 26 žáků. 

Ve školním roce v rámci ŠVP IV. oddělení prošlo těmito tematickými okruhy: 1. Seznámení a 

posilování sociálních vazeb, 2. Sběr přírodnin, 3. Zdraví a strava, 4. Mikuláš a Vánoce, 5. Tři 

králové, 6. Maškarní karneval, 7. Jaro, 8. Velikonoce, 9. Den matek, 10. Den dětí a otců. 

Všechna oddělení aktivně spolupracují s DDM Sluníčko Duchcov, kde využívají zejména 

estetické zájmové aktivity – výtvarné, keramické, pracovní a taneční. Projekt pro tento školní 

rok „Čtyřlístek“byl znovu naplánován, ovšem z důvodu pandemie Covid- 19 tyto akce musely 

být zrušeny a jsou přeloženy na příští školní rok. 

Letos všechna oddělení měla spolupracovat s p. Jarešem, který zajišťuje populární akce pro 

žáky. V tomto školním roce měly proběhnout tyto akce: beseda na téma Myslivec a les, školní 

divadelní představení. Tyto akce se přesunuly na příští školní rok z důvodu pandemie Covid- 

19. 

 

V Teplicích 19. 6. 2021                                                        vypracovala: Bc. Jitka Burešová 

 

 

 

13.5 Školní jídelna 

   

Pracovnice ŠJ     Iveta Seidlová - vedoucí školní jídelny 

                            Riedlová Ivana - vedoucí kuchařka 

                            Drozdová Zlatuše - kuchařka 

                            Valentová Jitka - kuchařka, skladnice 

                            Veverková Miluše - pracovnice provozu 

                            Fořtová Jitka - pracovnice provozu 

  

Ve školním roce 2020/2021 

   

Počet vydaných obědů                       Žáci základní školy          12 526 

                                                           Studenti                                 966 

                                                            Pracovnici školství            5310 

                                                            Cizí strávníci                    1 305 

                                                            Děti MŠ                            7 762 obědů                     

                                                            Děti MŠ                            7 768 přesnídávek 

                                                            Děti MŠ                            5 677 svačin 

  

Celkem vydaných jídel 2020/2021 = 41 314, včetně přesnídávek a svačin. 

  

Vybavení a opravy ŠJ 
Ve školním roce 2020/2021  se jako každý rok se řešily drobné opravy.  

  

Hygiena na ŠJ 
Čistící a dezinfekční prostředky nakupujeme v dostatečném množství, aby  vyhovovaly 

požadavkům  hygieny a novým potřebám na zvýšenou hygienu s ohledem na COVID-19. 

OPP jsou každoročně pracovnicím zajištěny v dostatečném množství. 
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Kontroly a revize 
Firmy, které jsou vybrány, kontroluji dle pravidelného harmonogramu na našem pracovišti 

chladící a mrazící zařízení, servis vzduchotechniky, revize elektrických zařízení a výtahů. 

  

Školní rok byl pro nás všechny velmi náročný. COVID-19 nás dost limitoval v pracovní 

činnosti, neboť jsme se potýkaly mezi zaměstnanci s nákazou COVID-19 a také s uzavřením 

školní jídelny do karantény. 

  

  

V Teplicích 31. 8. 2021                                     Zpracovala vedoucí ŠJ Seidlová Iveta 
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13.6. KEVIS – tabulky MV ČR 

 

- viz následující strany 
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 Pedagogická rada seznámena s Výroční zprávou dne: 20. 9. 2021 

 

 

 Výroční zpráva o činnosti školy byla předložena ŠKOLSKÉ RADĚ   

                             

V Teplicích dne: ………………….. 

 

Za Školskou radu:  …………………………………………………………………….. 
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Dne 20. 9. 2021 byla pedagogická rada seznámena s Výroční zprávou za rok 2020/21 

 

Jméno Podpis 

 

Mgr. Irena Eisnereová 

 

 

Mgr. Alena Fojtíková 

 

 

Mgr. Jana Zyková 

 

 

Mgr. Hana Kiezlerová 

 

 

Mgr. Petra Jakoubě 

 

 

Mgr. Lenka Butkovičová 

 

 

Mgr. Martina Němcová 

 

 

p. Lucie Neckařová 

 

 

Mgr. Michaela Štarková 

 

 

Mgr. Monika Jelínková 

 

 

Bc. Lucie Pondělíčková 

 

 

Bc. Lukáš Bárta 

 

 

Mgr. Monika Hájková 

 

 

p. Veronika Frková 

 

 

Mgr. Romana Lučanová 

 

 

p. Jolana Ježková 

 

 

Mgr. Patrik Kraus 

 

 

p. Lenka Merwitzová 

 

 

Ing. Bc. Lucie Gerlach, DiS. 

 

 

Ing. Alice Weissová 

 

 

Bc. Karolína Vysocká 

 

 

Mgr. Bc. Veronika Černucká 

 

 

p. Lucie Bramborová 
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p. Lucia Kubačková 

 

 

p. Barbora Francová 

 

 

p. Blanka Bodláková 

 

 

p. Kristina Guillebotová 

 

 

p. Jana Thomanová 

 

 

p. Tereza Hříbalová 

 

 

p. Jana Ottenschlägerová 

 

 

Bc. Jitka Burešová 

 

 

p. Barbora Bindrová 

 

 


