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Mgr. Marie Čápová, ředitelka školy

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

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.
53 žáků školy obědvalo zdarma díky finanční pomoci nadace Woman for Woman.
17 žáků obdrželo darem kvalitní notebook pro samostudium.
Realizovali jsme sdílená hudební představení s aktivním zapojením seniorů z DS Orlická a DS
Bukov.
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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 346
(údaj k 30. 3. 2021) 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.
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.

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.
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
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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 52 pedagogických pracovníků a 13 nepedagogických pracovníků. Ve
škole pracuje také školní psycholog a sociální pedagog.
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

Pracovníci

Učitelé

Asistenti
pedagoga

Vychovatelky

31

18

3

školní jídelny

Ostatní
pracovníci

4

9

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 41 žáků.
Ředitelka školy rozhodla ve správním řízení o přijetí 34 žáků.
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VI. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Školní rok 2020/2021 významně ovlivnila mimořádní situace v zemi v souvislosti s epidemií
COVID-19. 14. 10. 2020 došlo k uzavření škol a zahájení distanční výuky. Od listopadu byla
umožněna prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníků. Od prosince se žáci ve škole střídali ve
skupinách. Plné obnovené prezenční výuky bylo umožněno od 24. 5. 2021.

Přehled klasifikace v 1. pol. školního roku

Přehled klasifikace v 2. pol. školního roku

Prospělo
s vyznamenáním

147

Prospělo
s vyznamenáním

141

Neprospělo

40

Neprospělo

42

1,67

Celkový
prospěch

Celkový
prospěch

průměrný

průměrný

1,7

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.
Týden činnostního učení
V týdnu 21. 6. – 25. 6. si pedagogové připravili pro žáky 6. – 9. tříd řadu činností, ve kterých
mohli uplatnit své zájmy a znalosti a rozvinout klíčové dovednosti. Využili metodu činnostního
učení, která je založena na aktivním zapojení žáků do výuky. Žáci měli prostor ke konkrétním
činnostem, samostatnému myšlení a vytváření vlastních názorů a myšlenek. Hlavním přínosem
takto organizovaného vyučování je rozvoj spolupráce, komunikace a učení. Výsledkem práce
jsou hotové výukové materiály nebo objekty na školním pozemku určené k výuce či relaxaci.
Konkrétní činnosti:
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Literární dílna – bádání o Karlu H. Máchovi – Litoměřice
Tvorba výukového videa – mapování lokality UNESCO v Krupce
Výroba a konstrukce multifunkčních objektů (venkovní učebna, víceúrovňové podium, ohniště
s posezením, zahradní domek s herními prvky) – pozemek školy

Exkurze a jiné aktivity jako forma vzdělávání







Zoo Ústí nad Labem
Památník Terezín
Adaptační kurz Rumburk
Exkurze NPÚ a kostel sv. Floriána v Ústí n.L.
Drogový vlak (Revolution Train)
Liberec - Iq Landia, botanická a zologická zahrada

Další plánované aktivity byly zrušeny vzhledem k mimořádným opatřením Covid – 19.

VII. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Prevence rizikového chování
V souladu s vládní strategií prevence a legislativou MŠMT byla pro školní rok 2020/2021
vytvořena Školní preventivní strategie a Preventivní program. Za jeho realizaci odpovídala
školní metodička prevence s podporou školního poradenského pracoviště a celého
pedagogického sboru.
Projevy rizikového chování na škole řešil tým složený z metodika prevence, výchovné
poradkyně, sociálního pedagoga, školního psychologa, vedení školy a třídních učitelů v
jednotlivých ročnících. V případě potřeby navazuje spolupráce s následnými orgány péče o
dítě, Policií ČR, PPP, SPC.
ŠMP realizoval na začátku školního roku informační schůzku se všemi pedagogickými
pracovníky, na níž byli seznámeni s aktuálním zněním Preventivního programu školy.
Průběžně probíhaly konzultace s jednotlivými vyučujícími k řešení konkrétních problémů. V
průběhu porad širšího vedení předával ŠMP pravidelně informace o aktuálně řešených
situacích.
V září naše škola využila preventivní programy Městské policie Ústí nad Labem, která
většinou programy obsahově i časově přizpůsobí potřebám našich žáků.
Žáci měli k dispozici schránku důvěry (UCHO). Nejčastěji však své problémy řešili osobně
přímo se ŠMP nebo jiným vybraným pedagogem, jemuž důvěřují.
V tomto školním roce došlo k uzavření škol z nařízení vlády, od 12. 10. 2020, z důvodu
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vyhlášení nouzového stavu. Proto se neuskutečnily všechny naplánované preventivní
programy a aktivity. Nicméně každý třídní učitel měl během distanční výuky třídnické
hodiny, během kterých se zaměřoval na pocity žáků během této formy výuky.
Uskutečněné projekty a akce:


červen - preventivní program REVOLUTION TRAIN, zaměřený na protidrogovou
prevenci. (žáci 8. a 9. ročníku)



16. 6. - 20. 6. 2021 - ozdravný pobyt pro žáky 9. ročníku



21. 6. - 25. 6. 2021 - projektový týden (žáci 2. stupně) - zaměřený na stmelování
kolektivu po období dist. výuky, upevnění sociálních vazeb mezi žáky i učiteli

VIII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Ve sledovaném období se pedagogičtí pracovníci účastnili webinářů zaměřených na vzdálenou
výuku žáků v období uzavření škol a na práci s obsahem vzdělávání.
Tři pedagogičtí pracovníci realizovali studium zaměřené na rozšíření kvalifikace.
Další plánované vzdělávací akce byly zrušeny z důvodu mimořádných opatření v souvislosti
s COVID – 19.

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).
Hrajeme se seniory – projekt Nebuď sám
Prostřednictvím online přenosu jsme realizovali několik sdílených hudebních představení
s aktivním zapojením žáků a seniorů z DS Orlická a DS Bukov. Žáci a senioři doprovázeli
hudební skladby hrou na rytmické nástroje. Celý projekt vznikl jako podpora seniorů, kteří měli
omezený pohyb vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s Covid- 19
Srdíčka na autobusech
Žáci spolu se svými pedagogy vyrobili několik stovek srdcí jako poděkování zdravotníkům za
mimořádné nasazení v nelehké době. Srdce pak byla vystavena v autobusech MHD.
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Počítače pro děti
Ředitelka školy Mgr. Marie Čápová zprostředkovala dar pro naše žáky v podobě 17 kvalitních
notebooku. Dar poskytla organizace Woman for Woman, o.p.s.
Plánované aktivity byly zrušeny s ohledem na mimořádná opatření v souvislosti s COVID – 19
Psali o nás v médiích
Zdroj: Dětská tisková agentura zveřejněno 29. 4. 2021 na webu dta.cz
Díky projektu “Nebuď sám” se mohou senioři připojit do výuky dětí, a tím zmírnit
dopady osamění. Mohou si například společně zahrát na hudební nástroje.

Projekt „Nebuď sám“ vznikl v Ústeckém kraji. Spojuje izolované seniory s
dětmi základní školy přes online prostředí. Rozhovor o projektu nám poskytla
paní ředitelka ZŠ Ústí nad Labem, Neštěmická – Marie Čápová, která je i jeho
zakladatelkou. Kromě projektu “Nebuď sám” je také organizátorkou charitativní
akce “Srdce pro zdravotníky”.
Kde se zrodila myšlenka na tento projekt, napadlo to přímo Vás paní Čápová?
Nápad na projekt „Nebuď sám“ vznikl ve spolupráci s panem náměstkem primátora Mgr.
Tomášem Vlachem, který se mnou hovořil o možnosti pomoci seniorům v DS (pozn. red.
domov seniorů) a také možnosti podpory internetového připojení ze strany města, následně
se začal rodit projekt. Nadace Women for women nám darovala 17 notebooků pro naše
žáky a za to jim patří obrovské poděkování. Díky zkušenosti se vzdálenou výukou, jsme
společně vymysleli projekt, který spojuje izolované seniory v domovech pro seniory s žáky
ZŠ pomocí online komunikace. Žáci se od seniorů dozví spoustu věcí a senioři mohou
předat své znalosti a dovednosti v živém hovoru.
Mám ve svém týmu velmi profesionální a progresivní učitele, kteří jsou schopni vymýšlet
různé aktivity na základě vize, kterou si stanovíme. V tu chvíli se objevilo téma projektu
“Nebuď sám”. První spojení proběhlo na téma hudby. Napadla mě aktivita, ve které se
mohou využít rytmické nástroje s možnostmi IT aplikací. Vše můžeme sdílet na ploše PC a
umožní nám to melodické sjednocení obou skupin žáků i seniorů zapojených do online
komunikace. U nás ve škole se využívají velmi často hrací roury – Bobotubes a
xylofony. Xylofony jsem zapůjčila do domovů, aby se mohli senioři připojit do hudební
výchovy. Senioři a žáci se prostřednictvím sdílené obrazovky propojili v orchestr a hrají na
rytmické a hudební nástroje, a tak nám vznikla taková opičí kapela (Jaroslav
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Uhlíř, Zdeněk Svěrák) a bylo to báječné, všechny to moc bavilo a někteří z nás prověřili i
svůj postřeh (Smích)
Vybírali jste si sami domovy pro seniory? Jsou pouze z Ústeckého kraje nebo i jiných
částí republiky? A s kolika domovy spolupracujete?
Oslovili jsme všechny domovy pro seniory v Ústí nad Labem, jelikož to byl lokální projekt.
Do našeho projektu “Nebuď sám” se zapojily dva domy pro seniory, i s ohledem na to, že
ne každý senior se může kvůli zdravotnímu stavu připojit.
Do jakých předmětů se mohou senioři zapojit, jedná se pouze o hudební výchovu a
výtvarku nebo i jiné předměty?
Ještě se mohou senioři zapojit do pracovních činností. Když se jedná o hudební výchovu
a senior je aktivním hráčem na nějaký hudební nástroj, tak se může k žákům ZŠ připojit. V
rámci výtvarky jsou to většinou výrobky, které mohou senioři použít a tvořit z domovů. V
rámci pracovní výchovy je to vlastně to samé. Vycházíme z toho, aby materiál, který je na
danou aktivitu v danou hodinu potřeba byl v domovech dostupný. Myslíme i na
kyberbezpečnost žáků základní školy, proto jsme zapojili právě domovy pro seniory.
Zaměstnanci domovů klienty znají, takže je náš projekt bezpečný.
Mohou si senioři sami vybrat, do kterého předmětu se zapojí?
Ano, mohou. Mají plán, kde jsou přesně popsané týdny a co se v nich bude dělat.
Máme zajímavou zkušenost, že senioři chtějí být v každé aktivitě. Dokonce nám říkají, že
by bylo pro ně ideální chodit do vyučovacích hodin celý týden. Hodiny pro seniory máme
každý čtvrtek, jsou zapojení všichni bez ohledu na to, o jakou aktivitu se konkrétně jedná.
Hodiny je moc baví a zpestří si tak svůj čas.
Do kterých ročníků se mohou senioři připojit? Jedná se pouze o základní nebo i
střední školy?
Zatím se mohou připojovat jen do prvních a druhých ročníků ZŠ, které byly v době
vzniku projektu v prezenční výuce. I z hlediska organizace to bylo jednodušší než nyní,
kdy se učitel, žáci i senioři připojují každý ze svého domova. Myslím si, že by bylo krásné,
kdyby se do projektu zapojili i středoškoláci. Třída by musela vymyslet nějakou aktivitu a
oslovit seniory.
Je do tohoto projektu zapojen například celý domov pro seniory nebo se mohli zapojit
jen ti, co opravdu chtěli?
Bylo to nabídnuto všem. Domluvili jsme se, že až budou všichni očkovaní a budou
moci sedět ve společenské místnosti, tak pak s námi bude spojených více seniorů
najednou. Zatím, to je tak, že každý senior má notebook a internetové připojení přes
modem, které zajistil pan náměstek Vlach a připojují se samostatně ze svých pokojů. Pokoje
jsou malé a senioři v současné době nemají s kým promluvit, a právě proto náš projekt dává
možnost seniorům s dětmi mluvit a těšit se z jejich aktivit. Máme teď napojených zhruba
deset seniorů a jsou ve věkové kategorii 80 – 100 let. Je obdivuhodné, že senioři zvládli v
průběhu projektu “Nebuď sám” pracovat s notebookem.
Standardně byli senioři zvyklí na svoje aktivity, zaujala je výuka s dětmi a máte od
nich nějakou zpětnou vazbu?
Máme, zpětná vazba je úplně báječná. Aktivizační pracovnice z domovů pro seniory mi
pravidelně volají a ptají se, kde pořídit materiál na tvoření, aby byli všichni připravení.
Mezi seniory máme jednu paní, která si třídu prvňáčků natolik oblíbila, že se připojuje i na
běžnou online výuku, komunikuje s nimi, a dokonce nám umí některé žáky ohodnotit. V
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podstatě tam paní seniorka funguje jako mezigenerační socializační prvek. Žáky její
přítomnost povzbuzuje a jí dělá radost s nimi být v kontaktu.
Pomáhají s online připojením seniorům ošetřovatelky a má každý senior
své zařízení?
Seniorům samozřejmě pomáhají aktivizační pracovnice a pečovatelky, které jsou jim při
hodinách a u online výuce k dispozici. Senioři pracují ze svých notebooků nebo tabletů,
kdyby nastal technický problém, tak mají pomocnou ruku.
Podařilo se nějak posunout projekt v tom směru, že je i pro seniory, co jsou izolovaní
doma?
Projekt jsme chtěli v tomto směru posunout, a tak jsme oslovili Radu seniorů, která
spolupracuje s několika jednotlivými skupinami poskytujících pomoc v sociálních službách,
včetně neziskových organizací. Mnoho seniorů a tělesně postižených je izolovaných doma
a strádají kvůli samotě. Proto chceme nabízet projekt dál a budeme rádi, když se k nám
připojí i další lidé. Důležitá je pro nás bezpečnost žáků a právě z toho důvodu
komunikujeme přes radu seniorů. Máme přes ně už dvě paní z domova, které se zapojují do
vaření.
Mohla byste nám ještě říci, jaké další činnosti plánujete?
Zahájili jsme akci Srdce pro zdravotníky a v rámci školy jsme spolu s žáky malovali
srdce. Cílem bylo vytvořit 1000 srdcí, a proto se v některých rodinách zapojili do projektu i
rodiče a prarodiče. A přestože máme v naší škole hodně rukou, stále to nestačilo. Proto
jsem požádala o pomoc další čtyři školy. Žáci s rodiči nám pak srdce odevzdávají do
krabice v atriu, aby se udržela bezpečnostní opatření z důvodu onemocnění Covid – 19.
Malovaná srdce jsme vyvěsili v dopravním podniku, v autobusech a trolejbusech. Dáváme
tím najevo poděkování a podporu, že myslíme na zdravotníky, záchranáře a všechny, kteří
pracují pro nás. Posíláme jim tak svá srdce. Právě zdravotníci momentálně potřebují ze
společnosti cítit podporu. Na srdcích jsou i vzkazy od dětí a rodin, cestující si tak mohou v
dopravním podniku vzkazy přečíst. Zároveň připravujeme i výlep srdcí v nemocnici a
poliklinice. S výlepem pomohlo Dobrovolnické Centrum, paní ředitelky Lenky Černé
Vonka a Středisko konferenční a marketingové podpory Krajské zdravotní, a.s. pod
vedením Ing. Lenky Kocmanové Taussigové.

Srdíčka na busech v Ústí pošlou poděkování zdravotníkům v těžkých časech
Zdroj: https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/srdicka-mhd-podekovani-zdravotnici-usti20210319.html zveřejněno 19. 3. 2021
Autobusy a trolejbusy městské hromadné dopravy v Ústí nad Labem ozdobí nakreslená
srdíčka. Vyjádří poděkování zdravotníkům v čase "koronakrize" a podporu v jejich náročné
práci.

10

Poselství vyšlou stovky obrázků. Jsou dílem žáků z ústeckých základních škol. „Je to
poselství našich dětí a jejich rodičů i prarodičů. Všichni vnímáme náročnou práci sestřiček
i lékařů a tímto způsobem chceme říci: Vydržte a děkujeme, my stojíme za vámi," uvedl
ústecký primátor Petr Nedvědický. "Děkuji školám, které se připojily k projektu, jsme na
všechny děti pyšní,“ dodal.
Akci odstartoval nápad pedagogického sboru Základní školy Neštěmická, která vyzvala
všechny žáky s rodiči a oslovila i ostatní základní školy. „Hned v první várce jsme dostali
od dětí stovky srdíček, která budou postupně vylepena v autobusech a trolejbusech,“ sdělila
Marie Čápová.
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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: 136 116,- Kč
Dotace - Úřad práce: 198 733,- Kč
Šablony MŠMT – výzva 63: 260 468,- Kč, výzva 80: 579 934,30 Kč
Podpora výuky plavání: 13 473,- Kč
dotace Pažit (podpora ozdravných pobytů): 9 600,- Kč

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
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Ostatní partneři a oblasti spolupráce
 PF UJEP Ústí nad Labem – vzdělávání pedagogických pracovníků, praxe studentů,
zájmová činnost žák-ů
 ICUK Ústí nad Labem – sdílení informací, vzdělávání a rozvoj digitálních technologií
 UJAK Praha, s.r.o. – smluvní spolupráce na projektu „Rozvoj občanských kompetencí
v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva
 MAS Labské skály, z.s. – další vzdělávání pedagogických pracovníků a rodičovské
veřejnosti
 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
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Příloha - Základní údaje o hospodaření školy

1. Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků

1.1 Plnění závazných ukazatelů rozpočtu
v tis. Kč

31.12.2020

38 538,764

38 538,764

- Platy

27 300,045

27 300,045

- OON

130,000

130,000

Závazné ukazatele

Přímé NIV celkem

z toho

Limit počtu zaměstnanců

-

Orientační
ukazatele

Odvody

-

9 271,354

9 226,790

FKSP

546,002

537,651

ONIV

1 291,363

1 344,278

Stanoveno rozpočtem
Stav k 31.12.2020
(konečný stav po úpravách)

Prostředky poskytnuté a stanovené zřizovatelem

Závazné
ukazatele

Stav k

Stanoveno rozpočtem
(konečný stav po úpravách)

Ukazatele stanovené krajským úřadem

Příspěvek zřizovatele

3 810,00

Příspěvek na investice

439,15

3 810,00
427,130

1.2 Plnění dalších ukazatelů rozpočtu
v tis. Kč

Stanoveno rozpočtem
Stav k 31.12.2020
(konečný stav po úpravách)

Prostředky
Peněžní fondy
Fond odměn

Není stanoveno

Fond rezervní

Není stanoveno
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7,4
886,130

Není stanoveno

Fond investiční

539,616

2. Výsledky inventarizace majetku

2.1 Inventarizovaný majetek

Druh majetku

Stav k 31.12.2020

Budovy pro služby obyvatelstvu

39 633 003,76

Pozemky

4 497 241,00

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

239 170,58

Samostatné movité věci a soubory mov. věcí

2 439 792,89

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

9 516 188,52

Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

305 739,00

Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

2 479 918,84

celkem

59 111 054,59 Kč

2.2 Závěry inventarizace

inventarizace

komentář

Inventarizován byl majetek umístěný (upřesnění
objektu)

ZŠ Ústí nad Labem Neštěmická 787/38,
400 07 Ústí nad Labem

Neupotřebitelný, přebytečný, nevyužitý
majetek a způsob jak by s ním mohlo být
naloženo

------
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Inventarizační rozdíly (manka, přebytky), návrh
na jejich vypořádání, postih

------

Zjištěné nedostatky a závady při inventarizaci,
zajištění majetku, jeho ochrana před
poškozením, odcizením

-----

Návrh inventarizační komise na vypořádání
inventarizačních rozdílů

-----

Inventarizační komise

UIK: M. Vlček,R.Krejčíková,F. Uherek
DIK: M. Skořepová ,J. Šillerová,L. Kostovičová,
M. Marks,R. Bitala, P.Hauzner

Datum inventarizace

Fyzická inv. 1.10.-31.10.2020
Dokladová inv. 31.12.2020
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