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Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace, je zpracována v souladu s ustanovením: 

 

a) § 10, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn  
 

b) § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních 
zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb. a vyhlášky č. 195/2012 

 

a ve stanoveném termínu (viz. § 7, odst. 2 vyhlášky č. 15 / 2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti 
dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhlášky č. 225/2009 
Sb.) byla dle § 168, odst. 1, písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn, předložena ke 
schválení Školské radě Základní školy a Mateřské školy Petrovice, okres Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace. 
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1. O škole 
 

Identifikační údaje školy 

Název školy Základní škola a Mateřská škola Petrovice okres 
Ústí nad Labem, příspěvková organizace 

Adresa školy Petrovice čp. 5; Petrovice 403 37 

Zřizovatel Obec Petrovice 

Adresa Petrovice čp. 529; 403 37 Petrovice 

Ředitelka Mgr. Květuše Leistnerová 

Výchovný poradce Mgr. Květuše Leistnerová 

Koordinátor prevence sociálně patologických 
jevů Dana Trojanová 

Koordinátor školního vzdělávacího programu Mgr. Šárka Ritschelová 

IČ 75016028 

IZO 116900474 

RED-IZO 600 085 511 

Telefon 608062016; 475 226 185 

e- mail zspetrovice.ul@volny.cz 

www stránky www.skola-petrovice.cz 

ID datové schránky  
 

Součásti školy: 

Mateřská škola Školní jídelna kapacita:  30 dětí 
Základní škola IZO 102 517 096 kapacita: 100 žáků 
Školní družina IZO 116 900 253 kapacita:   75 žáků 
Školní jídelna IZO 116 900 482 kapacita: 100 jídel 
 

 

 

 

 

mailto:zspetrovice.ul@volny.cz
http://www.skola-petrovice.cz/


5 

Základním posláním Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace: 

 

1) Mateřská škola - Základní škola a Mateřská škola Petrovice okres Ústí nad Labem, 
příspěvková organizace, poskytuje předškolní výchovu dětem zpravidla od 3 do 6 let ve dvou 
odděleních podle školního vzdělávacího programu „Mezi broučky“. 

 

2) Základní škola - Základní škola a Mateřská škola Petrovice okres Ústí nad Labem, 
příspěvková organizace poskytuje výchovu a vzdělávání žákům 1. - 5. ročníku (tj. I. stupně) 
podle školního vzdělávacího programu „Náš domov je Evropa“  
 

3) Školní družina Základní škola a Mateřská škola Petrovice okres Ústí nad Labem, 
příspěvková organizace poskytuje relaxační a zájmovou činnost žákům 1. - 5. ročníku 
v jednom oddělení dle školního vzdělávacího programu pro školní družinu. 
 

4) Školní jídelna – poskytuje stravu dětem a žákům navštěvujícím Základní školu a Mateřskou 
školu Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace. 

 

Výchova a vzdělávání jsou plně v souladu s rámcovými vzdělávacími programy Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy České republiky pro jednotlivé stupně vzdělání.   

 

Na škole působí školská rada, která je tvořena dvěma zástupci jmenovanými zřizovatelem, dvěma 
volenými zástupci z řad rodičů žáků a dvěma volenými zástupci pedagogů. 

Předsedkyní školské rady je Mgr. Šárka Ritschelová. 
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2. Přehled vzdělávacích oborů školy 
Mateřská škola pracovala v roce 2013/2014 podle vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání 
„Mezi broučky“ č. j. 802-2/2007 se změnami provedenými 1. 9. 2013. 

Základní škola vzdělávala žáky dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání se 
změnami provedenými k 1. 9.2013 dodatkem ke školnímu vzdělávacímu plánu „Náš domov je 
Evropa“. 

Základní škola a Mateřská škola Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace v průběhu 
školního roku 2013/2014 dokončila projekt „Zlepšování podmínek pro vzdělávání na ZŠ („ EU peníze 
školám“) v rámci OP VK, prioritní osy I, oblasti podpory 1.4. 
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3. Údaje o pracovnících Základní školy a Mateřské školy Petrovice 

Jméno  Dosažené 
vzdělání 

Další 
vzdělání Pracovní pozice Délka praxe 

Mgr. Květuše 
Leistnerová VŠ 

kvalifikační 
studium pro 
ředitele škol, 
výchovné 
poradenství 

Ředitelka školy  

Mgr. Šárka Ritschelová VŠ 

Speciální 
pedagogika 
pro pedagogy 
speciální 
zařízení 

Učitelka ZŠ  

Mgr. Pavel Figura VŠ   Učitel ZŠ  

Dana Trojanová SŠ  Učitelka ZŠ  

Marcela Kovačová SŠ  Vychovatelka ZŠ  

Jana Kabeláčová SŠ  Učitelka MŠ  

Radka Wolfová SŠ  Učitelka MŠ  

Petr Vach SŠ  Učitel MŠ  

Ludmila Boumová SŠ  Vedoucí školní 
jídelny  

Hana Němcová Výuční list  Kuchařka  

Olga Hubená Výuční list  Kuchařka  

Jiřina Dufková Základní 
vzdělání  Uklízečka  

Jarmila Nováková Výuční list  Uklízečka  

Externí zaměstnanci 

Hana Kočová SŠ  Účetní  

     

Zastupující pedagogové 

Alena Kutinová SŠ  Vychovatelka  

Jaroslava Kasperová SŠ  Učitelka MŠ  
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4. Přijímací řízení do Základní školy a Mateřské školy Petrovice 
K zápisu do Základní školy a Mateřské školy Petrovice se dostavilo 11 dětí. V letošním 
školním roce 2014/2015 navštěvuje 1. ročník 7 žáků. 

Odklad povinné školní docházky nebyl udělen. 

K zápisu do Mateřské školy – Základní školy a Mateřské školy Petrovice se dostavilo 13 dětí. 

Ve školním roce 2014/2015 nastoupilo do mateřské školy 12 dětí. 
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5. Výsledky vzdělávání žáků v ZŠ a MŠ Petrovice ve školním roce 
2013/2014 

Výsledky (tj. prospěch i chování), kterých dosáhli žáci základní školy v I. pololetí školního roku 
2013/2014, byly probrány na pedagogické radě konané dne 13. ledna 2014 od 15.30 hod., viz „Zápis 
z pedagogické rady konané dne 13. ledna. 2014“. 

 

Výsledky (tj. prospěch i chování), kterých dosáhli žáci v II. pololetí školního roku 2013 / 2014, byly 
probrány na pedagogické radě konané dne 17. června 2014 od 15.30 hod, viz „Zápis z pedagogické 
rady konané dne 17. června. 2014“. 

 

 

V průběhu školního roku 2013/2014 proběhly 4 pedagogické rady v ZŠ a 2 pedagogické rady 
v MŠ. Ve školním roce 2013/2014 proběhlo 16 organizačních porad. Byla uskutečněna dvě 
metodická sdružení. 

Měsíční plány práce Základní školy a Mateřské školy Petrovice byly průběžně doplňovány, 
plněny a hodnoceny. 

I. pololetí počet II. pololetí počet 

celkový počet žáků 28 celkový počet žáků 27 
    

prospělo s vyznamenáním 21 prospělo s vyznamenáním 18 
prospělo 7 prospělo 8 
neprospělo 0 neprospělo 1 
nebyli hodnoceni 0 nebyli hodnoceni 0 
    

počet omluvených hodin celkem 577 počet omluvených hodin celkem 846 
průměrný počet  
zameškaných omluvených hodin 

 

20,6 
průměrný počet  
zameškaných omluvených hodin 

 
30,2 

počet neomluvených hodin celkem 0 počet neomluvených hodin celkem 0 
průměrný počet  
zameškaných neomluvených hodin 

 

0,00 
průměrný počet  
zameškaných neomluvených hodin 

 

0,00 
    

chování hodnoceno jako velmi dobré 28 chování hodnoceno jako velmi dobré 27 
chování hodnoceno jako uspokojivé 0 chování hodnoceno jako uspokojivé 0 
chování hodnoceno jako 
neuspokojivé 

0 chování hodnoceno jako neuspokojivé 0 
    

žáci, kteří přešli na jinou ZŠ v ČR 0 žáci, kteří přešli na jinou ZŠ v ČR 1 
žáci, kteří přišli z jiné ZŠ v ČR 1 žáci, kteří přišli z jiné ZŠ v ČR 0 
žáci, kteří přešli na ZŠ v zahraničí 0 žáci, kteří přešli na ZŠ v zahraničí 0 
žáci, kteří přešli do Speciální ZŠ 0 žáci, kteří přešli do Speciální ZŠ 0 
žáci, kteří přešli na víceleté 
gymnázium 0 

žáci, kteří přešli na víceleté 
gymnázium 0 
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Učivo stanovené školním vzdělávacím programem „Náš domov je Evropa“ a učebním plánem 
bylo splněno ve stanovených termínech dle časových a tematických plánů. 

Školní docházku ukončili dva žáci II. třídy 5. ročníku. 
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6. Kontrolní a hospitační činnost  
 

Kontrolní a hospitační činnost ředitelky základní školy nezjistila žádné závažné nedostatky 
v práci pedagogických pracovníků Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad 
Labem, příspěvkové organizace. 

Bylo pořízeno 6 hospitačních záznamů. 

Vyučujícím byl předložen hospitační záznam. Učitelé byli seznámeni se závěry hospitace a 
byl proveden rozbor vyučovací hodiny. 
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7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

Prevence sociálně - patologických jevů probíhala na Základní škole a Mateřské škole Petrovice okres 
Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve školním roce 2013/2014 podle školního „Minimálního 
programu prevence sociálně - patologických jevů“, který vychází zejména ze zásad zdravého životního 
stylu. 

 

Všichni pedagogičtí pracovníci školy ve svých předmětech (zejména v prvouce, přírodovědě, 
vlastivědě, tělesné výchově) prolínali učivo s okruhy „Minimálního programu prevence sociálně - 
patologických jevů“.(Žáci se učili projevovat své pocity, diskutovat, prosazovat svůj názor, odmítat 
drogy, relaxovat, bránit se manipulativnímu chování spolužáků a cizích lidí.) 

 

V oblasti prevence sociálně - patologických jevů byly velmi přínosné nejrůznější exkurze, výlety, 
týdenní ozdravný pobyt, kdy se dalo s žáky velmi dobře individuálně i skupinově pracovat. Zároveň 
došlo k navázání spolupráce se spřátelenou školou v Dolních Křečanech. Žáci byli vedeni 
k ohleduplnosti, toleranci a spolupráci. 

Ve škole je umístěna „schránka důvěry“, která je pravidelně vybírána. Případná dětská sdělení jsou 
řešena. 

Škola se zapojila do projektu „Děti a právo“. Žáci se v rámci projektu zúčastnili besedy s kurátorem 
zaměřené na právní odpovědnost, šikanu. 

V tomto školním roce nebyla nutná spolupráce s OSPODEM . 

Nebyly řešeny žádné závažné přestupky proti školnímu řádu. 
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8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků  
Ve školním roce 2013/2014 se pracovníci školy zúčastnili 14 akcí s akreditací MŠMT 
k vzdělávání v rámci DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků) a doplnění 
vzdělání. 

Jméno Název kurzu 

Mgr. Květa Leistnerová 
Spisová služba ve školách 

Zřizovatel – ředitel školy, vzájemný vztah, postavení a pravomoci 

Mgr. Šárka Ritschelová 

Tvorba, realizace a vyhodnocování individuálních vzdělávacích 
plánů 
Diagnostika školní třídní třídy, činnost intervenčního týmu. 
Problémové dítě v kontextu periodizace vývoje jedince 

Matematika v běžném životě 

Mgr. Pavel Figura 
Teachnig Englisch: Primary Schools 

Současné děti a mládež a ve škole 

Dana Trojanová Matematika v běžném životě 

Jana Kabeláčová Aktuální témata předškolního vzdělávání 

Petr Vach CCV Asistent pedagoga se zaměřením pro předškolní vzdělávání 
1. ročník 

Radka Wolfová 

CCV Asistent pedagoga se zaměřením pro předškolní vzdělávání 
1. ročník 

Výuková metoda prof. Hejného pro učitele mateřských škol 

Olga Hubená Hygienické minimum ve stravovacích službách 

Hana Němcová Hygienické minimum a aplikace výživových norem 

Ludmila Boumová Hygienické požadavky ve stravovacích službách 
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9. Aktivity a prezentace školy 
Základní škola a Mateřská škola se pravidelně účastní akcí pořádaných obcí Petrovice. 

Tradičně před Vánoci vystupuje s vánoční hrou „Živý betlém“ v místním kostele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateřská škola připravila vánoční besídku na sále kulturního domu pro rodiče a ostatní 
občany Petrovic.  

Mateřská škola vystoupila s pěkným programem na akci Rozsvěcení vánočního stromu. 

Představila se zároveň se základní školou na akci Vítání jara.  

V měsíci červnu připravila celá škola výstavu výtvarných prací v místním kostele. 

Školní družina uskutečnila několik výletů do okolí obce.  

Celý školní rok probíhala pod záštitou městské policie Ústí nad Labem výuka dopravní 
výchovy, která byla zakončena návštěvou dopravního hřiště v Ústí nad Labem.  

V rámci prevence soc. patolog. jevů proběhla beseda s kurátorkou, to vše v rámci programu 
„Děti a právo“. 

Jako každý rok i v letošním roce žáci školy finančně přispěli na péči Sýce Rousného, který 
pobývá v ZOO Děčín. 

Žáci se zúčastnili velké sportovní akce v Ústí nad Labem (městský stadion) „Velká cena atletiky pro 
děti“ kde obsadili 7. místo. 

V rámci čtenářské gramotnosti proběhla akce „Noc v knihovně“ 

Výchovný koncert ZUŠ Chabařovice pro děti, žáky školy a důchodce byl uskutečněn v měsíci prosinci 
2013 v budově školy. 
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Halloweenské, vánoční a velikonoční tvoření proběhlo společně s rodiči. 

Žáci naší školy si také připravili pěkné pásmo k uvítání nových občánků Petrovic. 

Jako dobrovolná akce proběhla tvůrčí dílna v prostorách školy „Mýdlování“ – pro žáky a rodiče školy. 

V  červnu 2014 se celá škola účastnila ukázky techniky a výcviku vojska 311. praporu radiační a 
biologické ochrany  Liberec v prostoru Posádkového cvičiště chemického vojska Tisá. 

Po celý školní rok byli žáci vzděláváni v rámci projektu Záchranný kruh, zaměřený na požární 
ochranu dobrovolnými požárníky z Petrovic. 

Pro rozvoj kreativity našich dětí jsme navštívili dílnu LE RA kreativ a Teplicích. 
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9.1. Prezentace školy 
Veškeré aktuální dění v naší škole je průběžně zveřejňováno na školních web. stránkách: www.skola-
petrovice.cz. 

Vybrané informace o dění na škole se pravidelně objevují na stránkách čtvrtletního „Zpravodaje pro 
obec Petrovice“, který vždy bezplatně obdrží každá domácnost v Petrovicích a Petrovicích - Krásném 
Lese. 

Ve školním roce 2013/2014 byla propagace Základní školy a Mateřské školy Petrovice zajištěna 
formou distribuce vlastních a propagačních materiálů: 

- ve spolupráci s firmou Vánoční ozdoby, DUV - družstvo z Dvora Králové nad Labem byly před 
vánočními svátky prodávány (místo vánočních přání) tradiční skleněné vánoční  ozdoby 
s motivem Základní školy a Mateřské školy Petrovice 

 
- v rámci propagace školy byly v době zápisu do školy a školky vydány a rozneseny letáky 

představující naši školu 
 

- ve spolupráci s firmou Unita z Bílé Vody byly zhotoveny „Oplatky z Petrovic“ a to hned v osmi 
příchutích: arašídové, čokoládové, kakaové, kokosové, oříškové, sezamové, skořicové a vanilkové 

 
- celá škola se podílela na přípravě a výstavě dětských prací v místním kostele, kde zároveň byl 

osazen panel s propagací školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skola-petrovice.cz/
http://www.skola-petrovice.cz/
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10. Realizované projekty 
Základní škola a Mateřská škola Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace v průběhu 
školního roku 2013/2014 dokončila projekt „Zlepšování podmínek pro vzdělávání na ZŠ“ („EU 
peníze školám“) v rámci OP VK, prioritní osy I, oblasti podpory 1.4. 

Základní škola i Mateřská škola Petrovice se zapojila do projektu 72 hodin „Ruku na to“. 
Během tří dnů od 10. října do 13. října se děti společně s rodiči a učiteli zapojili do třech 
aktivit zaměřených na pomoc potřebným lidem, přírodě i obci. 

V měsíci březnu se škola zapojila do akce „Sněhuláci pro Afriku“ zaměřenou na pomoc 
lidem  v Africe. Výtěžek z této akce byl použit na nákup jízdních kol.  

Od měsíce dubna se mateřská škola zapojila do projektu „ Tandem“ zaměřený na česko- 
německou spolupráci. V měsíci září se uskutečnila třídenní animace v mateřské škole a 
základní škole zaměřená na aktivity seznamující děti s německým jazykem. 
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11. Inspekční činnost ČŠI 
 

Ve školním roce 2013/2014 proběhlo na Základní škole a Mateřské škole Petrovice 19. května 
2014 šetření stížnosti Českou školní inspekcí. 

Výsledky šetření (Čj. ČŠIU–557/14-U ) byly předány zřizovateli. 

Ředitelka školy podala zřizovateli zprávu o nápravě zjištěných nedostatků ze dne 17. června. 
2014 (Čj. ŠP86/2014) 

Zřizovatel tato opatření považuje za plně dostačující (viz zpráva OÚ Petrovice z  2. července 
2014). 

Výsledek šetření i nápravná opatření v listinné podobě jsou uloženy v archivu školy. 
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12. Hospodaření školy 
Základní škola a Mateřská škola Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace získává 
finanční prostředky od: 

 

1) Krajského úřadu Ústeckého kraje, který poskytuje Základní škole a Mateřské škole 
Petrovice mzdové prostředky + finanční prostředky na ostatní neinvestiční náklady  
 

2) Obce Petrovice, která poskytuje Základní škole a Mateřské škole Petrovice mzdové 
prostředky + finanční prostředky na provozní náklady 

 

3) Projektu „EU peníze školám“ 
 

4) Sponzorů 
 

- fy Burg - Schliessysteme s.r.o. na zakoupení hraček a her dle vlastního výběru pro děti 
navštěvující Mateřskou školu - Základní školu a Mateřskou školu Petrovice 
 

- Travelu Free, s.r.o. na podporu činnosti Mateřské školy - Základní školy a Mateřské školy 
Petrovice  

 

- MUDr. Libora Dupala vykonávajícího bezplatnou závodní preventivní péči 
pedagogických i nepedagogických pracovníků Základní školy a Mateřské školy Petrovice 
 

- p. Petra Vacha na úhradu dopravy na nejrůznější akce pořádané Základní školou - 
Základní školou a Mateřskou školou Petrovice  

 

- Kovošrotu Group CZ a.s. za 1. místo v soutěži s nejvyšším odevzdaným množstvím 
papíru na jednoho žáka a za 1. místo nevyššího odevzdaného množství PET lahví 

 

- rodičů dětí z mateřské školy, kteří poskytli příspěvky na hračky a drobné ceny 
 

Základní škola a Mateřská škola Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace může dle 
zřizovací listiny provozovat také doplňkovou činnost. 
 

- Na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor čj. 262 / 2011 ze dne 31. prosince 2011 
Základní škola a Mateřská škola Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 
pronajímá ode dne 1. ledna 2012 za úplatu prostory Klubu maminek Petrýsek, o.s. 
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- Na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor čj. 17 / 2012 ze dne 1. února 2012 Základní 
škola a Mateřská škola Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace pronajímá 
ode dne 1. února 2012 bezúplatně prostory Mladým hasičům Petrovice. 
 

- Od 1. května 2012 na základě živnostenského listu na provozování hostinské činnosti začala 
školní jídelna - Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace  připravuje jídlo pro tzv. cizí strávníky (viz. dodatek č. 3 ke zřizovací listině ze dne 
2. dubna 2012). 
 

- Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2013/2014 činila 200,- Kč/1 dítě /1měsíc. 
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13. Spolupráce se zřizovatelem, rodiči, organizacemi a partnerskou 
školou 

 

Spolupráce se zřizovatelem  

V tomto školním roce proběhla úspěšná rekonstrukce mateřské školy, kde byla vytvořena dvě 
oddělení, upraveno sociální zařízení a tím následně zvýšena kapacita mateřské školy na 32 
dětí. Průběžně je upravována školní zahrada.  

Během letních prázdnin proběhla rekonstrukce toalet v prvním poschodí školy a výměna lina 
na chodbě v 1. patře ZŠ. 

Žáci a děti Základní a Mateřské školy Petrovice se pravidelně účastní akcí pořádaných obcí, 
kde vystupují s nacvičeným programem. 

V letošním roce děti a žáci školy přispěli svými pracemi k výzdobě kostela při akci „Noc 
kostelů“ 

Spolupráce s rodiči 

Spolupráce byla navázána již v měsíci září 2013 účastí na projektu „72 hodin Ruku na to“.  

Zákonní zástupci navštěvují rodičovské schůzky. Zde jsou informováni nejen o chování a 
prospěchu svých dětí, ale i o akcích, na které jsou zváni. 

Pro rodiče předškoláků byla uspořádaná beseda s Mgr. Zdenkou Vyčítalovou z PPP UL na 
téma „Školní zralost“. 

Pro rodiče dětí z MŠ byla v prosinci 2013 uspořádána vánoční besídka, která měla velký 
úspěch. 

Spolupráce se školami 

Základní škola a Mateřská škola Petrovice se zúčastnila akce „Velká cena atletiky pro děti“ 
pořádané pod záštitou  náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje Jany Vaňhové. Naši žáci zde 
porovnali své síly s žáky  ústeckých škol. 

Přijali jsme pozvání na představení anglické pohádky, kterou nacvičili žáci školy v Tisé.  
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Ke konci školního roku navázala naše škola spolupráci se školou z Dolních Křečan. Společně 
jsme strávili tři dny v hrách a zábavě v osadě ve Stará Oleška. 

 

 

 

 

 

 

Spolupráce s místními organizacemi 

V tomto školním roce se Základní škola a Mateřská škola Petrovice, díky Sboru dobrovolných 
hasičů Petrovice, zapojila do projektu Záchranný kruh. Proběhlo několik výukových bloků 
zaměřených na požární ochranu. Děti též shlédly požární techniku. 

 

Spolupráce s OSPODEM  

Obnovili jsme spolupráci s Bc. Ivou  Čepelkovou, která navštívila žáky v rámci projektu 
„Děti a právo“. 

Spolupráce s Městskou policií 

Žáci se spolu s učiteli v rámci dopravní kázně zapojili do výuky dopravní výchovy, která 
probíhala ve třech blocích. V závěru školního roku společně s učiteli navštívili dopravní 
hřiště, kde si prakticky vyzkoušeli nabyté vědomosti.  

Spolupráce s Klubem maminek Petrýsek, o. s. 

Členové Klubu maminek Petrýsek, o. s. pro žáky Základní školy - Základní školy a Mateřské 
školy Petrovice připravili na závěr školního roku 2013 / 2014 akci plnou soutěží a zábavy. 
Nechyběly ani drobné ceny. 
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14. Podpora ekologie a charity 
 

Ve školním roce 2013/2014 se škola opět zapojila do sběrové soutěže pořádající fa Kovošrot 
Group CZ, a.s. z Děčína ve sběru druhotných surovin.  

 

I v letošním roce žáci a děti školy opět přispěli na péči Sýce Rousného umístěného v ZOO 
Děčín. 

Proběhly charitativní sbírky „Fond Sidus“ a „Život dětem“, zaměřené na pomoc vážně 
nemocným dětem v České republice. 

 

 

 

 

 

 

uděluje certifikát dárce za pomoc při Veřejné 
sbírce S-MHMP/958815/2012 Fondu Sidus, 
o.p.s. Výnos ze sbírky je určen na vybavení  

dětských zdravotnických zařízení - Pediatrické 
kliniky UK 2. LF v Praze Motole, Dětské Kliniky 

FN v Olomouci a na pomoc individuálním  
pacientům. 

 

Základní škola a Mateřská škola  
Petrovice 5, Petrovice, 403 37  

 

vydaný dne 25.6.2014 8:59  
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Příloha k odst. 3. Údaje o pracovnících Základní školy a Mateřské školy Petrovice  
 
 

Organizační schéma Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizace 

 
 

ředitelství 
ředitel ZŠ a MŠ - statutární 

orgán 
II. stupeň řízení 

 
 

 
 
 

pedagogický úsek 
 

 
 

stravovací úsek 
 

 
 

správní úsek 
 

   
 
 
 

mateřská škola 
učitelka pověřena 

řízením 

 
 

základní škola 
 

 
 

školní družina 
 

 
 

 
vedoucí školní kuchyně 

 
 
 

I. stupeň řízení   I. stupeň řízení 
 

 
 

 
učitelky MŠ 

 
 

 
učitelé / učitelky ZŠ 

 
 

 
vychovatelky ŠD 

 
 

 
kuchařky ŠJ 

 
 

 
uklízečky MŠ + ZŠ 
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Seznam příloh: 

Příloha k odst. 3. Údaje o pracovnících Základní školy a Mateřské školy Petrovice 
 
• Organizační schéma Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizace 
 
 
Přílohy k odst. 12. Hospodaření školy 
 
• Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům nebo hlavnímu městu Praze (část A) … 

za rok 2013 
 

• Vybrané ukazatele příspěvkových organizací - Základní školy a Mateřské školy Petrovice 
okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace za I. - III. čtvrtletí roku 2013, zpracovala 
p. Hana Kočová  

 

 

 

 

V Petrovicích 6.10. 2014 

 

 

Vypracovala: ________________________________ 
Mgr. Květuše Leistnerová 
       Ředitelka školy 
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