V ÝROČNÍ ZPRÁVA
2019/2020

Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38,
příspěvková organizace

Mgr. Marie Čápová, ředitelka školy

Ohlasy na práci školy

Dobrý den,
vážená paní ředitelko, velmi Vám děkuji za krásný, dojemný a velmi inspirativní
příspěvek na konferenci 5. 11. v knihovně.
Bohužel jsem musel spěchat na vlak do Brna a nemohl jsem si s Vámi
popovídat, ale chci Vám moc poděkovat a pochválit Vás.
Udělalo mi velkou radost, jak velké srdcaře české školství má. Byla radost Vás
poslouchat, děláte svou práci výborně.
Nenechte se zradit od svého přístupu a vytrvejte! Kdyby české školství mělo víc
takových ředitelů, tak si taky všichni pískáme.
Děkuji za tento zážitek, budu Vás rád zmiňovat jako příklad úchvatné praxe.
Mějte se krásně!
Se srdečným pozdravem,
Mgr. David Kudrna
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
Odbor vzdělávání, výzkumů a projektů
Oddělení vzdělávání

1

Kdo jsme?
Fakultní základní škola Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
Společenství žáků, rodičů, učitelů a přátel školy
Co umíme?
Vytvářet širokou nabídku vzdělávacích příležitostí
Kvalitní vyučování
Projektové dny
Moderní technologie ve vyučování
Exkurze a pobytové kurzy
Volnočasové aktivity
Práce školního žákovského parlamentu
Školní časopis

Získávat finanční prostředky z jiných zdrojů

ŠablonyMŠMT- výzva 22
Dary nadací
Projektová činnost

Pomáhat a poskytovat podporu
Ve škole působí 19 asistentek a asistentů pedagoga pro žáky s vyšší potřebou
podpory ve vyučování.
19 žáků školy obědvalo zdarma díky finanční pomoci nadace Woman for Woman.
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I. Základní údaje o škole
Název školy:
Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace
Sídlo školy: Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem
Ředitelka školy: Mgr. Marie Čápová
Kontakty:
Telefon 472 732 174
e-mail: skola@zsnestemicka.cz
web: www.zsnestemicka.cz
facebook: 32zsul
Zřizovatel:
Statutární město Ústí nad Labem,
401 00 Ústí nad Labem, Velká Hradební 8
Složení školské rady:
Mgr. Ivana Přibylová (zástupce pedagogických pracovníků)
Mgr. Martin Vlček (zástupce pedagogických pracovníků)
Bc. Jana Bohuňková (zástupce Magistrátu Ústí nad Labem)
Ivana Fišerová (zástupce Magistrátu Ústí nad Labem)
Petra Thielová (zástupce rodičů)
Danuše Šanovská (zástupce rodičů)

II. Charakteristika školy
Škola poskytuje kvalitní všeobecné vzdělání. Naší předností je široká nabídka vzdělávacích
příležitostí pro všechny žáky.
Škola nabízí především






Pohodové, estetické a příjemné prostředí
Moderně vybavené učebny
Moderní technologie ve vzdělávání
Rozsáhlou péči o žáky s potřebou podpůrných opatření
Individuální výuku žáků s podporou asistentů pedagoga.
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Proč si vybrat naši školu?





Zájem o školu roste – meziroční nárůst o několik desítek nových žáků
Pořádáme poznávací a zotavovací pobyty
Ve školní jídelně nabízíme výběr ze dvou jídel
Školní družina má otevřeno až do 17 hodin

Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace je škola plně
organizovaná, poskytuje vzdělání od 1. do 9. ročníku. Škola se řadí svým počtem žáků 368
(údaj k 30. 3. 2020) mezi středně velké školy. Pozitivní skutečností je pravidelný nárůst žáků
(v září 2014 – 293 žáků).
Ve škole dochází v masivní míře k zapojování inovativních moderních technologií do
vyučování. Centrem inovací ve škole je robotický inkubátor, který umožňuje žákům
programování žákovských robotů, využívat 3D tiskárnu a v neposlední řadě vstupovat do
virtuální reality pro výukové účely. Vrcholem inovací ve školním roce 2019/2020 bylo využití
humanoidního robota typu Pepper.
Školu do značné míry charakterizuje systém práce se žáky vyžadující zvýšenou podporu při
vzdělávání. Uvedení žáci pracují ve třídách s nízkým počtem a za přítomnosti asistentky
pedagoga.
Talentovaní žáci mají možnost své dovednosti rozvíjet i mimo vyučování. Nabízí se práce
v zájmových útvarech, v redakci žákovského školního časopisu nebo rozhlasového vysílání. Do
jisté míry se žáci podílejí na řízení školy v rámci činnosti funkčního žákovského parlamentu.
Škola je umístěna v širším centru města, v sídlišti. Žáci obvykle docházejí z blízkého i
vzdálenějšího okolí. Pro přepravu do školy nejčastěji cestují automobily rodičů, pěšky,
veřejnou hromadnou dopravou.
Škola má k dispozici školní družinu. Žáci a zaměstnanci se stravují v zařízení školního
stravování. Školní jídelna se nachází přímo v budově školy.
Areál školy tvoří čtyři pavilóny. V prvním pavilónu jsou v přízemí dvě tělocvičny se sociálním
zázemím, dílny, učebna výtvarné výchovy s keramickou dílnou. V patře sídlí školní družina.
V centrálním pavilónu jsou v přízemí umístěny šatny, v patře sekretariát školy, knihovna se
studovnou, počítačová učebna. V druhé části centrálního pavilónu je školní jídelna s kuchyní a
sklady. Zbývající pavilóny slouží pro výuku žáků prvního a druhého stupně, jsou zde i odborné
učebny.
Travnaté venkovní prostory slouží žákům v jarním a letním období pro relaxační činnosti o
přestávkách. V odpoledních hodinách jsou tyto prostory využívány školní družinou. Celý areál
školy je oplocen.
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Škola disponuje následujícími odbornými učebnami: učebna fyziky - chemie, učebna
společenskovědních oborů, 2 počítačové učebny, robotický inkubátor, učebna výtvarné
výchovy, keramická dílna, hudebna. Na odborné učebny navazují kabinety s bohatými
funkčními sbírkami a pomůckami. V učebnách jsou k dispozici žákům a učitelům počítače a
interaktivní tabule.
Pro připojení k internetu škola poskytuje možnost využít pracovních stanic, specializované
učebny a bezdrátové připojení v celé škole.

III. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje
Škola vyučuje obor Základní škola č. 79-01-C. Vzdělávání probíhá podle Školního
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem Škola bez předsudků.

IV. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Chod školy zajišťovalo 54 pedagogických pracovníků a 12 nepedagogických pracovníků.
Vedení školy:
Ředitelka školy: Mgr. Marie Čápová
Zástupce ředitelky školy: Mgr. Martin Vlček
Vedoucí školní družiny: Martina Skořepová
Vedoucí jídelny: Jaroslava Hlavová
Přehled pracovníků

Počet
pracovníků

Učitelé

Asistenti
pedagoga

Vychovatelky

Pracovníci
školní jídelny

Ostatní
pracovníci

31

20

3

4

8

V. Údaje o zápisu k povinné školní docházce
Zápis proběhl odlišně od předchozích let. Vzhledem k mimořádným opatřením se zápis konal
bez přítomnosti žáků. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání jsme evidovali u 39 žáků.
Ředitelka školy rozhodla ve správním řízení o přijetí 35 žáků.
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VI. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Školní rok 2019/2020 významně ovlivnila mimořádní situace v zemi v souvislosti s epidemií
COVID-19. 11 března 2020 došlo k uzavření škol. Ve dnech následujících se do 30. 6.
realizovalo vyučování na dálku.

Přehled klasifikace v 1. pol. školního roku

Přehled klasifikace v 2. pol. školního roku

Prospělo
159
s vyznamenáním
Neprospělo
17
Celkový
průměrný
1,67
prospěch

Prospělo
168
s vyznamenáním
Neprospělo
20
Celkový
průměrný
1,64
prospěch

Další vzdělávací příležitosti
Robotika ve škole
Naše škola představuje nový způsob vyučování informatiky. Od prvních tříd žáci rozvíjí
informatické dovednosti pomocí hravých programovatelných robotů Ozobot a Blue Bot. Od
třetí třídy se žáci seznamují s programovatelnými stavebnicemi, které se ovládají pomocí
vlastního softwaru. Stavebnice LEGO WeDo 2.0. je určena pro 1.stupeň základních škol. Pro
žáky 2. stupně je určena složitější sofistikovanější programovatelná stavebnice LEGO
Mindstorms education. Bádaní leze rozšiřovat o různé doplňkové sady senzorů.
Tyto robotické pomůcky a stavebnice si kladou za cíl zvýšit zájem o techniku, vědu a
programování. Žáci si během práce se stavebnicemi osvojují zkoumání, modelování, kritické
myšlením při řešení problému, simulaci reálného vědeckého výzkumu, základy programování,
spolupráci s prezentací výsledků.
Den evropských jazyků
Ve škole jsme se připojili k Evropskému dni jazyků. Ze školního rozhlasu se linuly písně
v několika jazycích. Žáci plnili během dne řadu úkolů, ve kterých uplatnili své dosavadní
znalosti v anglickém a německém jazyce. Navíc své dovednosti a znalosti obohatili díky
aktivitám Evropského dne jazyků o nové výrazy v jazyce španělském, italském, chorvatském,
polském, norském, francouzském, portugalském a irském.
Házená žáků 3. – 5. roč.
Žáci se na hodinách tělesné výchovy kromě běžných aktivit zaměřují na průpravné hry a
průpravná cvičení na rozvoj dovedností v míčových hrách. Uplatnit je pak mohou na
pravidelných turnajích pořádaných házenkářským oddílem.
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Projekt „Se šipkou za dobrodružstvím“
V rámci uvedeného projektu se ve víkendových dnech realizovalo 5 celodenních výletů
k zajímavým místům Ústeckého a Libereckého kraje. Celková délka tras činí více než 140 km.
Počet účastníků činí 82.

Exkurze se zaměřením na výuku








Národní muzeum v Praze
Skanzen v Zubrnicích
Porcelánka Thun – Klášterec n. O,
Město Drážďany
Botanická zahrada Teplice
Zoo Ústí nad Labem
Památník Terezín

VII. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
V průběhu školního roku byl realizován Minimální preventivní program (dále jen MPP), který
byl vypracován dle základních metodických dokumentů MŠMT ČR a usnesení vlády pro oblast
prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže.
Minimální preventivní program byl ve školním roce 2019/2020 naplňován během běžné výuky,
v zájmových kroužcích a mimoškolních aktivitách a také při jednorázových akcích a
projektových činnostech.
Jeho hlavním cílem bylo předcházet projevům rizikového chování, nabídnout žákům možnosti
aktivního trávení volného času, zdokonalování schopností ve zvládání stresových a krizových
situací a zejména vytváření pozitivního klimatu ve škole během celého školního roku.
Cílem bylo také zabezpečit rozvoj dítěte v osobnost, která je samostatná a jedná zodpovědně
vůči sobě a společnosti, je si vědoma rizikových druhů jednání jako je např. kouření, alkohol,
drogy, vandalismus, rasismus, xenofobie, domácí násilí, poruchy příjmu potravy a
kyberšikana.
Ve škole i nadále funguje schránka důvěry („UCHO“)
Cílové skupiny, na které byl program zaměřen: žáci, pedagogové a rodiče.
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Školní metodik prevence (šmp)

Konzultace
Forma předávání
informací
pedagogickému sboru
ŠMP spolupracuje
ŠMP

místnost pro
konzultace
ANO
individuální
konzultace
ANO
vedením školy
ANO

přístup
k internetu
ANO

třídními
ostatními
učiteli
pg. pracovníky
ANO
ANO
řeší
spolupracuje
spolupracuje
soc.než.chování s metodikem s odbor.zařízením
ANO
ve škole
prevence
ANO
PPP
ANO

Spolupráce s institucemi a organizacemi:
zařízení
Pedagogicko psychologická
poradna
Středisko výchovné péče (prostř.
sociálního pedagoga)
Speciálně pedagogické centrum

ANO
ANO
ANO

Policie ČR
ANO
Městská policie
ANO
Odbor sociálně právní ochrany
dětí a mládeže /“sociálka“/

ANO

Formy a metody realizace MPP
přednášky
besedy
konzultace

přístup
k odbor.literatuře
ANO

ANO
ANO
ANO
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informační materiály

ANO

prožitkové programy
ANO
pobytové akce
ANO
sociální učení
ANO
exkurze
ANO

Konkrétní akce zapojení do komplexního programu primární prevence, preventivní programy
a jiné:
Název programu

Bezpečně do školy

Účastníci

1. třída

Dopravní výchova

4. třída

Dopravní výchova

5. třída

Zdravý životní styl

3. – 5. třída

Přednáška MP

1. – 5. třída

Preventivní program White Light I

5. – 6. třída

Vánoční workshopy

I.,II. st.

Čarodějnický plackofest

I., II.st.

Den s Amosem

I., II. st.
I., II. st.

Spaní ve škole

I. st.

Exkurze jednotlivých tříd.
Z důvodu Coronaviru – Covid 19 další plánované akce neproběhly.
Zájmové útvary
Ve školním roce 2019/2020 se žáci měli možnost zapojit do těchto kroužků:
 Taneční kroužek a roztleskávačky
 Školní klub – atletika
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Pohybové hry
Házená
Klub zábavné logiky a netradičních sportů
Kybernetika
Malý táborník
Hravá dílna
Ruční tvorba
Vaření
Keramika
Úvod do angličtiny

Mapováni nežádoucích jevů na škole ve spolupráci s výchovnou poradkyní a školní
psycholožkou
1. Řešení nevhodného chování žáků ke spolužákům, projevy šikany
2. Řešení konkrétního problému záškoláctví
3. Jednání s konkrétními žáky a jejich rodinami – podezření na skryté záškoláctví
Všechny tyto negativní jevy byly důkladně prošetřeny za přítomnosti vedení školy – paní
ředitelky, výchovného poradce školy, školního metodika prevence, školního psychologa.
Každý případ byl individuálně prošetřen a vyhodnocen se všemi důsledky z něho
vyplývajících.

VIII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Přehled vzdělávacích kurzů, které absolvovali pedagogičtí pracovníci ve sledovaném období:









Školení o přípravě a realizaci ozdravných pobytů – 25 hodin (Horní Maršov)
Péče o žáky s psychiatrickou diagnózou – 9 hodiny (Ústí nad Labem)
Projektové vyučování na ZŠ – 16 hodin (Ústí nad Labem)
Řešení nestandardních situací při výuce žáka s PAS – 3 hodiny (Ústí nad Labem)
Kritická místa kurikula pro generaci Z -16 hodin (Liberec)
Lidé v kontextu moderních dějin a současných událostí – 16 hodin (Ústí nad Labem)
Mapové dovednosti v geografické výuce – 6 hodin (Ústí nad Labem)
Seminář karierových poradců – 4 hodiny (Lovosice)

Další plánované vzdělávací akce byly zrušeny z důvodu mimořádných opatření v souvislosti
s COVID – 19.
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IX. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Internetové stránky a facebook
Škola prezentuje své aktivity na webových stránkách (www.zsnestemicka.cz ) a na sociální síti
facebook (32zsul).
Aktivity nejen pro rodičovskou veřejnost
Vánoční jarmark – prezentace práce žáků školy, prodejní výstava, prostor pro setkání s rodiči
žáků v přátelské předvánoční atmosféře, rozsvícení vánočního stromku
Velikonoční jarmark – prodejní výstava, vystoupení pěveckého sboru, prostor pro setkání
s rodiči a veřejností
Aktivity plánované na období březen – červen 2020 byly zrušeny s ohledem na mimořádná
opatření v souvislosti s COVID - 19
X. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve sledovaném období neproběhla ve škole inspekční činnost.
XI. Základní údaje o hospodaření školy
Viz příloha
XII. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů
Škola nebyla zapojena do žádného rozvojového a mezinárodního programu.
XIII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Škola se nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.
XIV. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů
 Dar organizace Women for Women: 105 450 Kčě
Finanční prostředky byly využity k zaplacení obědů na celý rok pro 40 vybraných žáků.
 Dotace - Úřad práce: 325 451,- Kč
Dotace byla využita ke krytí mzdových nákladů technických pracovníků
 Šablony MŠMT – výzva 63: 389 127,- Kč
Finanční prostředky byly využity na následující aktivity:
- Práce sociálního pedagoga ve škole
12

-

Vzdělávání pedagogických pracovníků
Tandemová výuka
Zapojení odborníka z praxe do technických předmětů
Školní klub
Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
Projektové dny
Komunitně osvětová vzdělávání

 Podpora výuky plavání: 43 826,- Kč
Zabezpečení výuky plavání žáků ve 2. a 3. ročníku
 Rozvoj občanských kompetencí v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva – UJAK
Praha - 19 485 Kč
Pořízení resuscitačních figurín
 Projekt MŠMT – pokusné ověřování metod a organizace vzdělávání – Člověk a technika
Metodická podpora pedagogů pro kvalitní realizaci aktivit v nové vzdělávací oblasti
„Člověk a technika“
XV. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Spolupráce vede především k vytváření kvalitních pracovních podmínek zaměstnanců a
vytváření pozitivního klimatu ve škole. V loňském školním roce spolupracovala odborová
organizace s vedením školy v rámci níže uvedených okruhů:








zlepšování pracovního prostředí
strukturální změny a organizační opatření
systém hodnocení zaměstnanců
poskytování příspěvků z FKSP na stravování ve školní jídelně
výměna informací ohledně čerpání prostředků na platy zaměstnanců, odměnách při
životních a pracovních výročích
realizace prověrek bezpečnosti práce na všech pracovištích
DVPP v oblasti BOZP

Další partneři pro dlouhodobou spolupráci
V září 2019 bylo podepsáno Memorandum o partnerství a spolupráci při rozvoji a aplikaci
inovací v oblasti polytechnického vzdělávání v Ústeckém kraji mezi naší školou a níže
uvedenými subjekty
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ústecký kraj,
České vysoké učení technické v Praze, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,
Inovační centrum Ústeckého kraje
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Ostatní partneři a oblasti spolupráce
 PF UJEP Ústí nad Labem – vzdělávání pedagogických pracovníků, praxe studentů,
zájmová činnost žáků
 UJAK Praha, s.r.o. – smluvní spolupráce na projektu „Rozvoj občanských kompetencí
v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva
 CMC Graduate School of Business o.p.s. – zapojení do projektu dynamická inkluze –
profesní diagnostika pedagogů, diagnostika třídy, rozvoj efektivní práce s určitou
skupinou žáků
 Démosthenes – dětské centrum komplexní péče – stanovení podpůrných opatření
žákům, diagnostika žáků, konzultace odborníků
 Pedagogicko – psychologická poradna Ústeckého kraje - stanovení podpůrných opatření
žákům, diagnostika žáků, konzultace odborníků
 Policie ČR – prevence kriminality žáků, ukázky práce police ČR
 Městská police Ústí nad Labem – dopravní výchova, prevence rizikového chování žáků,
dohled u školy
 MŠMT České republiky – metodická podpora, dotační tituly na zlepšení podmínek
vzdělávání
 Člověk v tísni – podpora žákům a jejich rodinám
 Dům dětí a mládeže v Ústí nad Labem – zájmová činnost žáků
 Dobrovolnické centrum – plánování a realizace sociálních služeb

Mgr. Marie Čápová
ředitelka školy

Příloha – Základní údaje o hospodaření školy
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