
                                                                                ZZáákkllaaddnníí  šškkoollaa  aa  MMaatteeřřsskkáá  šškkoollaa  PPeettrroovviiccee  ookkrreess  ÚÚssttíí  nnaadd  LLaabbeemm,,  
ppřřííssppěěvvkkoovváá  oorrggaanniizzaaccee  

. 

čp. 5 
403 37 Petrovice; CZ 

 
tf.: 475 226 185; mobil: 608 062 016; 608 064 016 

 

www.skola-petrovice.cz 
e-mail: zspetrovice.ul@volny.cz  

 

IČ: 706 95 881 
 
 

 
 
 
 
 

Výroční zpráva 
 

za školní rok 2010 / 2011 
 
 
 
 
 
                                                                                                      …………………………………………… 
 

                                                                                                                   Mgr. Jan František Teister 
                                                                                                                                ředitel školy 

http://www.skola-petrovice/


Výroční zpráva Základní školy - 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 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
datum zpracování ředitelem školy výroční zprávy : 16. října 2011 
 
datum školní radou projednání výroční zprávy : 18. října 2011 
 
datum školní radou schválení výroční zprávy : 18. října 2011 
 
datum zveřejnění výroční zprávy : 31. října 2011 
 
datum předání zřizovateli školy výroční zprávy : 4. listopadu 2011 
 
 
 
 
 
                                                                                                      …………………………………………… 
 
                                                                                                                   Mgr. Jan František Teister 
                                                                                                                                ředitel školy 
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- Organizační schéma Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace - platné od 1. července 2011 

 
- Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům nebo hlavnímu městu Praze (část A) … za rok 2010 

 

- Vybrané ukazatele příspěvkových organizací - Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad 
Labem, příspěvkové organizace za I. - III. čtvrtletí roku 2011 

 
- návrh na případnou spolupráci Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizace a NIDV Praha - pracoviště Ústí nad Labem ohledně spolupráce na dalším 
vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Základní údaje o škole 
 
 

název:   Základní škola a Mateřská škola Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 
sídlo:   čp. 5 

403 37 Petrovice 
 

zřizovatel:   Obec Petrovice 
sídlo:  čp. 529 
   403 37 Petrovice 
 

Základní škola a Mateřská škola Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace, 
která byla zřízena k 1. lednu 2003, je příspěvkovou organizací Obce Petrovice  

 

ředitel:  Mgr. Jan František Teister 
jmenován do funkce na základě snesení zastupitelstva Obce Petrovice č. 38/2009/VII/1 
ze dne 20. července 2009 s účinností ode dne 24. srpna 2009 

 

tf.:   475 226 185 
mobil:  608 062 016; 608 064 016 
e-mail:  zspetrovice.ul@volny.cz 
 

www stránky: www.skola-petrovice.cz 
 

IČ:  75016028 
Id. zařízení:  600 085 511 

 
 
Součásti školy: 
 
 Mateřská škola IZO 116 900 474 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  
 
 
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 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“,  

 

které jsou plně v souladu s rámcovými vzdělávacími programy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České 
republiky pro jednotlivé stupně vzdělání.   
 
 
     Základní škola a Mateřská škola Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace má zřizovatelem (tj. 
obcí Petrovice) zřízenou šestičlennou Školskou radu Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad 
Labem, příspěvkové organizace: 
 

p. Martina Průšová - předsedkyně 
 

členové školské rady za zřizovatele: Rudolf Glaser, Walter Wolf 
členové školské rady za pedagogické pracovníky školy: Martina Průšová, Mgr. Martina Ryšavá 1 

členové školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků: Petr Helebrant, Petra Kopecká 
                                            
1  Po odchodu Mgr. Martiny Ryšavé ze Školské rady Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizace (tj. od 1. ledna 2011) nebyla do 31. srpna 2011 (tj. do konce školního roku 2010 / 2011) volba nového 
člena Školské rady Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace z řad 
pedagogických pracovníků Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 
realizována.  



2. Učební obory, kterým škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku 
 
 
     Mateřská škola - Základní škola a Mateřská škola Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 
pracovala ve školním roce 2010 / 2011 podle Vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání: „Mezi broučky“ 
čj. 802 - 2 / 2007 
 
     Tento Vzdělávací program pro předškolní vzdělávání byl ředitelem Základní školy a Mateřské školy Petrovice 
okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace spolu s pedagogickými pracovníky Mateřské školy - Základní školy 
a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace dne 23. dubna 2010 (s účinností od 1. 
května 2010) na základě konzultací s p. Martinou Kupcovou z Výzkumného ústavu pedagogického Praha doplněn a 
upraven. 
 
 
 
 
     Základní škola - Základní škola a Mateřská škola Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 
vzdělávala své žáky ve školním roce 2010 / 2011 : 
 

a) v 1., 2., 3. a 4. ročníků dle „Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy“ čj. 31 504 / 2004 - 22, 
ve znění úpravy čj. 27 0022 / 2005 - 22, čj. 24 653 / 2006 - 24 a čj. 15 523 / 200 
 

Školní vzdělávací program: „Náš domov je Evropa“ čj. 801 - 1 /2007 - 1 
 

b) v 5. ročníku dle Základní školy“ čj. 16 847 / 96 - 2 
 
 
 
 
    V rámci pozvolného naplňování „komunitního poslání“ Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí 
nad Labem, příspěvkové organizace umožnil (v období od začátku června 2011 do konce října 2011) ředitel 
Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace se svolením čelního 
představitele Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labe, příspěvkové organizace - tj. starosty 
obce Petrovice výuku českého jazyka (pod plným patronátem Komunitního multikulturního centra PPI v Ústí nad 
Labem) dospělých obyvatel Petrovic hlásících se k vietnamské národnosti v prostorách Základní školy a Mateřské 
školy Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace. 
 
 
 
 
    Základní škola a Mateřská škola Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace se v průběhu školního 
roku 2010 / 2011 také aktivně zapojila skrze fa JOB MARKET, s.r.o. do vytváření šesti divadelních scénářů 
z oblasti českých dějin (tj. vlastivědy 4. a 5. ročníku) v rámci projektu CZ.1.07/1.1.13/04.0002 „Kultura a umění od 
první třídy“.  
 
     Konkrétně byly Základní školou a Mateřskou školou Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkovou organizací 
vypracovány tyto scénáře: 
 

- kněžna Libuše a Přemysl Oráč 
- příchod sv. Cyrila (Konstantina) a Metoděje na Velkou Moravu 
- sv. Ludmila a Václav 
- mistr Jan Hus 
- sv. Prokop 
- Židovská Praha - Golem 

 
 
 
 
     Ředitelem Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace podaný na 
NIDV Praha - pracovišti Ústí nad Labem návrh na případnou spolupráci Základní školy a Mateřské školy Petrovice 



okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace a NIDV Praha - pracoviště Ústí nad Labem ohledně spolupráce na 
dalším vzdělávání pedagogických pracovníků je stále, dle e-mailového sdělení Bc. Bohdany Flanderkové - 
pracovnice NIDV Praha - pobočka Ústí nad Labem, v akreditačním řízení na Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy České republiky v Praze.  
 
 
 
 
     Ve školním roce 2010 / 2011 nenavštěvoval Základní školu - Základní školu a Mateřskou školu Petrovice okres 
Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci žádný žák mimořádně nadaný.  
 
     Přetrvávající mimořádné nadání v oblasti matematiky u žáka :  
 

Vojtěcha Helebranta 
 
při kontrolním vyšetření v Pedagogicko - psychologické poradně Ústeckého kraje, a zařízené pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvkové organizace nebylo údajně prokázané. 2 
 
     Přesto své matematické znalosti a schopnosti opětovně prokázal v průběhu školního roku 2010 / 2011 např. 
v soutěži „Matematický klokan“, kde v kategorii „Klokánek“ získal nejvíce - tj. 90 z celkových 120 bodů ze všech 
zúčastněných žáků Základní školy - Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace. 
 
 
 
 
     Za to ve školním roce 2010 / 2011 navštěvovalo Základní školu - Základní školu a Mateřskou školu Petrovice 
okres Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci hned několik žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. - 
Konkrétně se jednalo o : 
 

Lukáše Dvořáka 
Patrika Löfflera 

Davida Luxu 
 
     Pro tyto výše uvedené žáky Základní školy - Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizace byla dle doporučení Pedagogicko - psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro 
další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvkové organizace realizována v rámci nepovinného 
předmětu „Práce s integrovanými žáky“ (vedeného p. učitelkou Martinou Průšovou) ambulantní náprava. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
2  Výsledek kontrolního vyšetření z Pedagogicko - psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvkové organizace nebylo Základní škole a Mateřské škole Petrovice okres Ústí nad 
Labem, příspěvkové organizace zákonným zástupcem Vojtěcha Helebranta předáno. 



3. Personální zabezpečení činnosti školy 
 
 
Pedagogičtí zaměstnanci školy 
 
 
Mgr. Jan František Teister 
ředitel školy  
 
nejvyšší dosažené vzdělání 
 

- Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta 
- Ostravská univerzita v Ostravě - Filozofická fakulta 

 

- Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení 
 

absolvováním kvalifikačního studia splnil ředitel Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad 
Labem, příspěvkové organizace v zákonné lhůtě (tj. do dvou let od jmenování do funkce ředitele základní 
školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace) předpoklad pro výkon 
funkce ředitele Základní školy a Mateřské školy okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace daný 
ustanovením § 32 a zákona č. 563 / 2004 Sb., o pedagogických pracovních a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších změn 

 
 
Martina Průšová  
učitelka ZŠ 
 

třídní učitelka II. třídy, 4. a 5. ročníku 
 
nejvyšší dosažené vzdělání 
 

- Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s, Roudnice nad Labem 
 
 
Mgr. Šárka Ritschelová 
učitelka ZŠ  
 

třídní učitelka I. třídy, 1. ročníku 
 
nejvyšší dosažené vzdělání 
 

- Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 
 
 

Mgr. Martina Ryšavá 
učitelka ZŠ - do 31. prosince 2010 
 
nejvyšší dosažené vzdělání 
 

- Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 
 
 
Johana Štroblová 
učitelka ZŠ - do 4. ledna 2011 do 29. května 2011 
 
nejvyšší dosažené vzdělání 
 

- Gymnázium v Teplicích 
 

- studentka Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - Pedagogické fakulty 
 



 
Dana Trojanová 
učitelka ZŠ 
 

třídní učitelka II. třídy, 2. a 3. ročníku 
 
nejvyšší dosažené vzdělání 
 

- Střední pedagogická škola v Mostě 
 
 
Ludmila Boumová 
vedoucí vychovatelka školní družiny - do 30. června 2011 
vedoucí školní jídelny 
 
nejvyšší dosažené vzdělání 
 

- Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s., Roudnice nad Labem  
 
Dne 28. března 2011 krátce po 11 hodině v tzv. velkém zrcadlovém sále Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v Praze (na Karmelitánské ulici) ministr školství, mládeže a tělovýchovy - Mgr. Josef Dobeš 
předal vedoucí Školní družiny - Základní školy a Mateřské školy Petrovice … - p. Ludmile Boumové 
Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (2. stupně) za vynikající pedagogickou činnost.  
 
Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která je nejvyšším resortním (tj. školským) oceněním, 
uděluje ministr školství, mládeže a tělovýchovy každoročně (od roku 1997) u příležitosti „Dne učitelů“. 
 
p. Ludmila Boumová působí na Základní škole a Mateřské škole Petrovice … již 41,5 let (tj. ode dne 1. 
prosince 1969). - Je to typ pedagogického pracovníka, který po celé dny (nikterak nehledě na začátek a 
konec „pracovní doby“) pořád něco pro jí svěřenou petrovickou a jinou drobotinu školou stále ještě 
povinnou vymýšlí, vytváří, vylepšuje, … organizuje, … . 
 
Je nesporné, že p. Ludmila Boumová není nikterak známá v nadregionálním natož pak v celostátním 
popřípadě mezinárodním měřítku, ale pro Základní školu a Mateřskou školu Petrovice … je slovy nikterak 
nemožno popsatelným přínosem.    
 

 
Marcela Kovačová 
vychovatelka školní družiny 
učitelka ZŠ - do 30. června 2011 
 
nejvyšší dosažené vzdělání 
 

- Obchodní akademie, Ústí nad Labem 
 
 
Jitka Friedelová 
učitelka pověřená vedením MŠ - do 30. června 2011 
učitelka MŠ - od 1. července 2011 
 
nejvyšší dosažené vzdělání 
 

- Střední pedagogická v Ústí nad Labem 
 
 
Alena Melicharová 
učitelka MŠ - do 31. července 2011 
 
nejvyšší dosažené vzdělání 
 



- Střední pedagogická škola J. H. Pestalozziho, Litoměřice  
 
 
 
 
Nepedagogičtí zaměstnanci školy 
 
 
Hana Němcová 
kuchařka  
 
nejvyšší dosažené vzdělání 
 

- Severočeské pekárny a cukrárny, národní podnik Liberec  
 
 
Šárka Taslarová 
kuchařka 
uklízečka v MŠ 
 
nejvyšší dosažené vzdělání 
 

- Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem  
 
 
Jana Zavadilová 
uklízečka v ZŠ  
 
nejvyšší dosažené vzdělání 
 

- neukončené základní vzdělání 
 
 
 
 
Externí zaměstnanci 
 
 
Hana Kočová 
vedení účetnictví a zpracovávání mezd - od 1. září 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Zápis dětí k povinné školní docházce a následné přijetí do školy 
 
 
     Zápis do I. třídy, 1. ročníku Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace proběhl v pátek dne 4. února 2011 od 14.00 do 16.30 h a v sobotu dne 5. února 2011 od 8.00 do 11.00 h. 
 
     Ředitel Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace pověřil 
celkovou organizací zápisu dětí do I. třídy, 1. ročníku Základní školy - Základní školy a Mateřské školy Petrovice 
okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace: p. učitelku pověřenou vedením MŠ - Jitku Friedelovou a p. 
učitelku ZŠ - Mgr. Šárku Ritschelovou. 
 
     K zápisu dětí do I. třídy, 1. ročníku Základní školy - Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad 
Labem, příspěvkové organizace se dostavilo spolu se svými zákonnými zástupci hned deset dětí (respektive 
předškoláků), z nichž: 
 

a) do I. třídy, 1. ročníku Základní školy - Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizace byli od 1. září 2011 přijati tito předškoláci: 
 

- Karel Friedel - po odkladu -    Eliška Dittrichová 
- Matyáš Krejčí -    Barbora Hubená 
- Vojtěch Kučera -    Dieu Huong Pham - „Dieu“ 
- Petr Pavel - po odkladu 

 
b) do I. třídy, 1. ročníku Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizace byla od 1. září 2011 také přijata Aneta Hrabáková, která ale nakonec začala od 1. září 2011 
plnit povinnou školní docházku nikoli na Základní škole a Mateřské škole Petrovice okres Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizaci nýbrž na Základní škole s rozšířenou výukou matematiky … , Teplice. 
 

c) odklad povinné školní docházky o jeden školní rok (tj. povinnou školní docházku začnou na Základní škole 
a Mateřské škole Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci plnit až od 1. září 2012) udělil 
ředitel Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace dvěma 
předškolákům: 

 
- Nicol Dlasková 

- Maximu Eberlovi 
 
     Oproti předchozímu zápisu dětí do I. třídy, 1. ročníku Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad 
Labem, příspěvkové organizace (tj. na školní rok 2010/ 2011) bylo do I. třídy, 1. ročníku Základní školy a 
Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace přijato o cca 35 % předškoláků více. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Výsledky vzdělávání dětí a žáků podle cílů stanovených školním vzdělávacím programem 
 
 
     Výsledky (tj. prospěch i chování), kterých dosáhli žáci Základní školy - Základní školy a Mateřské školy 
Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace v I. pololetí školního roku 2010 / 2011, byly probrány na 
pedagogické radě konané dne 10. ledna 2011 od 15.30 h. 
 
     Výsledky (tj. prospěch i chování), kterých dosáhli žáci Základní školy - Základní školy a Mateřské školy 
Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace v II. pololetí školního roku 2010 / 2011, byly probrány na 
pedagogické radě konané dne 27. června 2011 od 15.30 h. 
 
 
 
 

 

I. pololetí 
 

 

počet 
 

II. pololetí 
 

počet 

celkový počet žáků 28 celkový počet žáků 31 
    

prospělo s vyznamenáním 18 prospělo s vyznamenáním 16 
prospělo 10 prospělo 12 

neprospělo 0 neprospělo 3 
nebyli hodnoceni 0 nebyli hodnoceni 0 

    

počet omluvených hodin celkem 1.281 počet omluvených hodin celkem 1.441 
průměrný počet  

zameškaných omluvených hodin 
 

45,75 průměrný počet  
zameškaných omluvených hodin 

 

46,48 

počet neomluvených hodin celkem 4 počet neomluvených hodin celkem 40 
průměrný počet  

zameškaných neomluvených hodin 
 

0,14 průměrný počet  
zameškaných neomluvených hodin 

 

1,29 
    

chování hodnoceno jako velmi dobré 28 chování hodnoceno jako velmi dobré 30 
chování hodnoceno jako uspokojivé 0 chování hodnoceno jako uspokojivé 1 

chování hodnoceno jako neuspokojivé 0 chování hodnoceno jako neuspokojivé 0 
    

žáci, kteří přešli na jinou ZŠ v ČR 1 žáci, kteří přešli na jinou ZŠ v ČR 7 
žáci, kteří přišli z jiné ZŠ v ČR 3 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 
 
 
 
 
     Tři žáci Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 
opakují ročník: 
 

Nikol Kreslová 
Lukáš Pomajzl 

David Luxa 
 
     Pouze u žáka Davida Bedáně bylo chování v II. pololetí školního roku 2010 / 2011 hodnoceno ne jako 
velmi dobré nýbrž jako uspokojivé.  
 
     Kvůli poměrně vysokému počtu neomluvených hodin žáka Lukáše Dvořáka v II. pololetí školního roku 
2010 / 2011 byl Základní školou a Mateřskou školou Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkovou 
organizací dán podnět Odboru kontroly - oddělení přestupků Magistrátu města Ústí nad Labem 
k projednání celé záležitosti. 
 
 
 
 
 
 



     Po ukončení III. třídy, 5. ročníku pokračuje 7 „absolventů“ Základní školy - Základní školy a Mateřské školy 
Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace v plnění povinné školní docházky na těchto školách:  
 

- Lukáš Dvořák ZŠ a MŠ Jílové 
- Bára Chovancová ZŠ a MŠ Libouchec 
- Marie Kabrhelová ZŠ a MŠ Tisá 
- Jakub Papaj ZŠ Pod Vodojemem, Ústí nad Labem 
- André Pavlas ZŠ a MŠ Libouchec 
- Marek Peters ZŠ a MŠ Tisá 
- Natálie Pinknerová ZŠ a MŠ Libouchec 

 
 
 
 
V průběhu školního roku 2010 / 2011 inicioval ředitel Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad 
Labem, příspěvkové organizace : 
 
     7 řádných pedagogických rad 
 

- 1. září 2010; 21. září 2010; 8. listopadu 2010; 10. ledna 2011; 18. dubna 2011; 27. června 2011; 1. 
července 2011 

 
     2 mimořádné pedagogické rady 
 

- 12. listopadu 2010; 24. listopadu 2010 
 
     7 pracovních porad 
 

- 29. září 2010; 20. října 2010; 3. prosince 2010; 5. ledna 2011; 9. února 2011; 25. března 2011; 10. 
června 2011  

 
     Plán práce Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace byl 
průběžně plněn. - Jeho průběžné vyhodnocování probíhalo vždy na jednotlivých pedagogických radách a 
pracovních poradách. 
 
 
 
 
     Učivo stanovené osnovami a učebním plánem bylo probráno ve stanovených termínech dle časových a 
tematických plánů. 
 
     Kontrolní a hospitační činnost ředitele Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizace zjistila závažné nedostatky v práci pouze u : 
 

• obou pedagogických pracovníků Mateřské školy - Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí 
nad Labem, příspěvkové organizace 
 

dne 20. dubna 2011 došlo při odchodu na pravidelnou dopolední vycházku k opomenutí jednoho dítě 
v prostorách Mateřské školy - Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizace 
 

• jednoho pedagogického pracovníka Základní školy - Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí 
nad Labem, příspěvkové organizace 
 

ne zrovna zcela standardního hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
 
 
 
 
 
 



6. Prevence sociálně - patologických jevů 
 
 

zpracováno dle 
„Zprávy k minimálnímu programu prevence sociálně - patologických jevů za školní rok 2010 / 2011“ 

 
 
     Prevence sociálně - patologických jevů probíhala na Základní škole a Mateřské škole Petrovice okres Ústí nad 
Labem, příspěvkové organizaci ve školním roce 2010 / 2011 podle školního „Minimálního programu prevence 
sociálně - patologických jevů“, který vychází zejména ze zásad zdravého životního stylu. 
 
     Všichni pedagogičtí pracovníci Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace ve svých předmětech (zejména pak v prvouce, přírodovědě, vlastivědě, tělesné výchově, … ) prolínali 
probírané učivo s okruhy „Minimálního programu prevence sociálně - patologických jevů“. 
 
     V oblasti prevence sociálně - patologických jevů byly velmi přínosné nejrůznější exkurze, výlety, … , sportovně 
- rekreační třídenní raftový výlet, dvanáctidenní ozdravný pobyt - škola v přírodě, … , kdy se dalo s žáky Základní 
školy - Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace velmi dobře 
individuálně i skupinově pracovat. - Tehdy pedagogičtí pracovníci Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres 
Ústí nad Labem, příspěvkové organizace zejména dokázali: 
 

a) s žáky otevřeně a s důvěrou hovořit o případných problémech v jednotlivých třídních kolektivech 
b) napravovat a následně upevňovat vzájemné vztahy mezi jednotlivými žáky 
c) zabraňovat možným způsobům ponižování lidské důstojnosti 
d) informovat žáky o nebezpečí návykových látek 

 
 
 
 
     V oblasti sociálně - patologických jevů se ke konci školního roku 2010 / 2011 poprvé nejenom mezi několika 
současnými ale i bývalými žáky Základní školy - Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizace projevilo vandalství ve formě sprejerství, které doposud nebylo v Petrovicích 
zaznamenáno.  
 
     Ze sprejerství na zadní opěrné zdi Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizace byli bezprostředně nejenom ředitelem Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres 
Ústí nad Labem, příspěvkové organizace řádně usvědčeni: 
 

Lukáš Kryl 
hlavní viník, který z domova donesl černý a šedý sprej 

 

Daniel Dittrich 
Jakub Sedláček 

 

Marie Kabrhelová 
Nikola Proftová 

 
ale také donuceni k učinění (pod osobním dohledem svých zákonných zástupců) okamžité patřičné nápravy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Přehled dalšího vzdělávání pedagogických zaměstnanců školy 
 
 
     Téměř všichni pedagogičtí pracovníci Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizace ve školním roce 2010 / 2011 absolvovali dostatečné množství vzdělávacích kurzů a 
nejrůznějších odborných školení.  
 
 
Mgr. Jan František Teister 
ředitel školy 
 
další vzdělávání 
 

- kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení (2011) 
 

studium dle § 32 a zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších změn 

 

- instruktor plavání (2011) - držitel státní licence k vyučování plavání 
 

- vybrané problémy aplikace právních předpisů ve školství pro rok 2011 (2011) 
- příprava projektů na základní škole a využívání ICT ve výuce pro základní školy (2011) 
- činnostní učení ve výuce matematiky ve 3. ročníku - geometrie 3. a 4. ročník (2011) 
- činnostní učení ve výuce matematiky ve 3. ročníku - rozšiřování číselného oboru do 1000 a nad 

1000 ve 3. až 5. ročníku (2011) 
- uplatnění zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů při řízení školy a školského 

zařízení (2011) 
 
 
Martina Průšová 
učitelka ZŠ 
 
další vzdělávání 
 

- inovativní metody v práci učitele ZŠ - zaměřeno na čtenářskou gramotnost ve výuce na 1. Stupni ZŠ (2011) 
- efektivní využití interaktivní tabule SMART Board ve výuce (2010) 
- celodenní školení pro uživatele interaktivní tabule SMART Board (2010) 

 
 
Mgr. Šárka Ritschelová 
učitelka ZŠ 
 
další vzdělávání 
 

- speciální pedagogika (2011) 
 
 
Dana Trojanová 
učitelka ZŠ 
 
další vzdělávání 
 

- činnostní učení ve výuce matematiky ve 3. ročníku - geometrie 3. a 4. ročník (2010) 
- činnostní učení ve výuce matematiky ve 3. ročníku - rozšiřování číselného oboru do 1000 a nad 1000 ve 3. 

až 5. ročníku (2010) 
 
 
Ludmila Boumová 
vedoucí vychovatelka školní družiny 



 
další vzdělávání 
 

- multikulturní svět škol Ústeckého kraje - Národy bývalého Sovětského svazu (2011) 
 
 
Marcela Kovačová 
učitelka ZŠ, vychovatelka 
 
další vzdělávání 
 

- --- 
 
 
Jitka Friedelová 
učitelka pověřena vedením MŠ 
 
další vzdělávání 
 

- práce se vzdělávacím cílem v mateřské škole (2011) 
- tajemné barvy kolem nás (2011) 
- tvorba plánu hodnocení vlastní práce v MŠ (2011) 
- námětová a dramatická hra v MŠ (2011) 
- celodenní školení pro uživatele interaktivní tabule SMART Board (2010) 

 
Alena Melicharová 
učitelka MŠ 
 
další vzdělávání 
 

- předškolní vzdělávání dětí - cizinců (2011) 
- dítě - cizinec, škola a rodič (2011) 

 
 
 
 
     Přesto je mezi pedagogickými pracovníky Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizace stále málo těch, kteří by se přihlásili a následně úspěšně absolvovali Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky některé z následujících řádně akreditovaných kurzů: 
 

- zaměřeného na získání mezinárodního certifikátu pro učitele plavání 
 

jeho držitelem je pouze 1 člen pedagogického sboru Základní školy a Mateřské školy Petrovice … - Mgr. 
Jan F. Teister 
 

- zaměřeného na získání osvědčení pro zdravotníka školních akcí - zejména ozdravných pobytů 
 

jeho držitelem je pouze 1 nepedagogický pracovník Základní školy a Mateřské školy Petrovice … - Ludmila 
Boumová 

 
- zaměřeného na patřičné zdokonalení práce s interaktivní tabulí  

 

žádný současný pedagogický pracovník Základní školy a Mateřské školy Petrovice … doposud 
neabsolvoval kurs v kategorii „profesionál“ a „školitel“  

 
- vedoucího ke zdokonalení znalostí anglického jazyka 

 

žádný pedagogický pracovník Základní školy a Mateřské školy Petrovice … neabsolvoval jazykový kurs 
v minimálním rozmezí 60 hodin 

 
 
 



8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
 
Akce školy určené pro širokou veřejnost 
 
     Kromě Školní družinou - Základní školou a Mateřskou školou Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkovou 
organizací tradičně v rozvalinách farního kostela sv. Mikuláše v Petrovicích organizovaného Betlémského příběhu 
a Pašijových her se nově Základní škola a Mateřská škola Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 
výrazným způsobem podílela na organizaci „Obnovy tradice pravidelného vyzvánění z věže petrovického kostela“ 
(3. listopadu 2010), při níž žáci Základní školy - Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizace dramaticky velmi zdařile ztvárnili „Pověst o petrovickém zvonu“ z pera ředitele Základní 
školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace.  
 
     Ve školním roce 2010 / 2011 bylo pokračováno v minulém školním roce 2009 / 2010 započaté tradici konání 
cestopisných přednášek.  
 

- dne 19. října 2010 uspořádal ředitel Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizace v prostorách Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizace cestopisnou přednášku „Křížem krážem po „Říši středu“ - Číně  

 

- dne 23. února 2011 přijal od ředitele Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizace pozvání p. Petr Peniška a v prostorách Základní školy a Mateřské školy Petrovice 
okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace uspořádal cestopisnou přednášku „Tam, kde dává dobrou 
noc dikobraz“ o subsaharské Africe a následné premiérové promítání prvního dokumentárního filmu o 
kmeni Koma Maia 

 
 
 
 
 
Prezentace školy 
 
      Veškeré aktuální dění na Základní škole a Mateřské škole Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizaci je průběžně zveřejňováno na školních web stránkách: www.skola-petrovice.cz, jejichž návštěvnost je 
nejenom lokální. 
 
     Vybrané informace o dění na Základní škole a Mateřské škole Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizaci 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 2010 / 2011 se o dění na Základní škole a Mateřské škole Petrovice okres Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizaci věnoval také celostátní týdeník „Školství“, který otiskl rozsáhlý (tj. přes celou stránku) 
článek nazvaný: „Petrovičtí žáci si na vlastní kůži vyzkoušeli, jak se před sto lety učili jejich dědové“. - Blížeji viz. 
Teister, J. F.: Petrovičtí žáci si na vlastní kůži vyzkoušeli, jak se před sto lety učili jejich dědové. In: Školství roč. 
XVIII. /2011, č. 36, s. 7. 
 
 
 
 
    Ve školním roce 2010 / 2011 bylo opětovně pokračováno v minulém školním roce 2009 / 2010 započaté tradici 
propagace Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace formou 
distribuce vlastních a navíc zcela originálních propagačních materiálů: 
 

- ve spolupráci s fa Vánoční ozdoby, DUV - družstvo z Dvora Králové nad Labem byly před vánočními 
svátky rozdávány (místo vánočních přání) tradiční skleněné vánoční ozdoby (o průměru 8 cm) s motivem 
Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace (tentokrát na 
modrém podkladu) 

  

- ve spolupráci s fa Tiskárna Kleinwächter z Frýdku - Místku byly vydány dvě zcela nové pohlednice: 
 

pohlednici (dle předlohy Mgr. Vlasty Machové)  

http://www.skola-petrovice.cz/


znázorňující Základní školu a Mateřskou školu Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci  
 

velikonoční pohlednici (dle předlohy p. Ludmily Boumové) 
zachycující „hromadnou scénu“ z „Pašijových her“ v ruinách farního kostela sv. Mikuláše v Petrovicích 

ztvárněných dne 5. dubna 2010  
žáky Základní školy - Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Inspekce provedená Českou školní inspekcí 
 
 
     Ve školním roce 2010 / 2011 neproběhla na Základní škole a Mateřské škole Petrovice okres Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizaci ze strany České školní inspekce žádná inspekce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. Základní údaje o hospodaření školy 
 
 
     Základní škola a Mateřská škola Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace získává finanční 
prostředky od: 
 

1) Krajského úřad Ústeckého kraje, který poskytuje Základní škole a Mateřské škole Petrovice okres Ústí 
nad Labem, příspěvkové organizaci mzdové prostředky + finanční prostředky na ostatní neinvestiční 
náklady  
 

2) Obec Petrovice, která poskytuje Základní škole a Mateřské škole Petrovice okres Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizaci mzdové prostředky + finanční prostředky na provozní náklady 

 
3) Projektu „EU peníze školám“ 

 
4) Sponzorů 

 
- fa Burg - Schliessysteme s.r.o na zakoupení hraček a her dle vlastního výběru pro děti navštěvující 

Mateřskou školu - Základní školu a Mateřskou školu Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkovou 
organizaci 
 

- fa Metallplast - Recykling spol. s.r.o., která žákům Základní školy - Základní školy a Mateřské školy 
Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace uhradila autobusovou dopravu na jeden 
z výletů v rámci ozdravného pobytu - školy v přírodě  

 

- MUDr. Libora Dupala vykonávající bezplatnou závodní preventivní péči pedagogických i 
nepedagogických pracovníků Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem 
 

- Mgr. Jana F. Teistera na úhradu pronájmu bazénu Krupka za účelem výuky plavání žáků Základní 
školy - Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 

 

- zvířecí farmy rodiny Hůlových z Krásného Lesa, která umožnila žákům III. třídy, 5. ročníku 
bezplatnou polodenní jízdu na koních 

 

- Heleny Volákové poskytující bezplatné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 

     Základní škola a Mateřská škola Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace může dle zřizovací 
listiny provozovat také doplňkovou činnost. 
 
 
 
 
     Na základě ředitelem Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 
vydaného vnitřního předpisu „O stanovení úplaty za předškolní vzdělávání“ byla ve školním roce 2010 / 2011 
vybírána úplata za předškolní vzdělávání v Mateřské škole - Základní škole a Mateřské škole Petrovice okres Ústí 
nad Labem, příspěvkové organizaci a to ve výši 50,- Kč / 1 dítě / 1 měsíc. 
 
 
 
 
Blížeji viz. přílohy: 
 

• Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům nebo hlavnímu městu Praze (část A) … za rok 2010 
zpracovala p. Hana Kočová  
 

• Vybrané ukazatele příspěvkových organizací - Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad 
Labem, příspěvkové organizace za I. - III. čtvrtletí roku 2011 
zpracovala p. Hana Kočová  
 

 



11. Spolupráce s odbornými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery 
při plnění úkolů ve vzdělávání 
 
 
Spolupráce se zřizovatelem     
 
     Spolupráce Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace se svým 
zřizovatelem - tj. obcí Petrovice byla po celý školní rok 2010 / 2011 velmi dobrá. - Blížeji viz. dopis ředitele 
Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace čelnímu představiteli 
zřizovatele Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace - tj. 
starostovi obce Petrovice čj. 124 / 2011 ze dne 2. července 2011. 
 
     V komunálních volbách (tj. ve dnech 15. - 16. října 2010) získali patřičnou podporu obyvatel Petrovic a byli 
zvoleni do zastupitelstva obce Petrovice také tito pedagogičtí pracovníci Základní školy a Mateřské školy Petrovice 
okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace: 
 

Mgr. Jan F. Teister 
ředitel Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 

 
Ludmila Boumová 

vedoucí vychovatelka Školní družiny - Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizace 

 
 
Spolupráce se zákonnými zástupci nezletilých žáků 
 
     Spolupráce Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace se 
zákonnými zástupci nezletilých žáků byla po celý školní rok 2010 / 2011 velmi dobrá.  
 
     Pouze v samotném závěru školního roku 2010 / 2011 se vyskytla jedna nesnáz s p. Radkou Tobiášovou - 
zákonnou zástupkyní Jakuba a Michaely Macurových neúčastnících se celoškolního ozdravného pobytu - školy 
v přírodě, která odmítla akceptovat ředitelem Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizace zajištění náhradní výuky pro své děti v Základní škole a Mateřské škole Tisá, příspěvkové 
organizaci. 
 
 
     Ředitel Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace svolal 
v průběhu školního roku 2010 / 2011 tzv. třídní schůzky: 
 

- pro zákonné zástupce nezletilých dětí 
 

     6. října 2010; 2. prosince 2010; 7. dubna 2011; 20. dubna 2011 
 

- pro zákonné zástupce nezletilých žáků 
 

     16. září 2010; 11. listopadu 2010; 2. prosince 2010; 13. ledna 2011; 21. dubna 2011; 9. června 2011  
 
na nichž spolu s ostatními pedagogickými pracovníky Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad 
Labem, příspěvkové organizace informoval zákonné zástupce nezletilých dětí a žáků Základní školy a Mateřské 
školy Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace o každodenních „slastech“ i „strastech“ Základní 
školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace.      
 
 
     Vedení Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace si velice váží 
nejenom velmi dobré spolupráce se zákonnými zástupci dětí navštěvující Mateřskou školu - Základní školu a 
Mateřskou školu Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci a žáků navštěvujících Základní školu - 
Základní školu a Mateřskou školu Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci, ale také vítá jejich 
případné aktivní zapojení se do aktivit Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizace. 
 



S velmi kladným ohlasem se např. v minulém školním roce 2009 / 2010 setkala u zákonných zástupců žáků 
navštěvujících Základní školu - Základní školu a Mateřskou školu Petrovice okres Ústí nad Labem, 
příspěvkovou organizaci nabídka možnosti zúčastnění se spolu se svými dětmi sportovně - rekreačního 
třídenního raftového výletu na řece Ohři. - V letošním školním roce 2010 / 2011 byla účast zákonných 
zástupců žáků navštěvujících Základní školu - Základní školu a Mateřskou školu Petrovice okres Ústí nad 
Labem, příspěvkovou organizaci na této akci považována již jako všestranně prospěšná samozřejmost. 

 
 
Spolupráce s bývalými obyvateli Petrovic 
 
     Základní škola a Mateřská škola Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace po celý školní rok 
2010 / 2011 aktivně spolupracovala s p. Renatou von Babke - představitelkou bývalých obyvatel Petrovic.  
 
     V rámci této spolupráce ředitel Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace vyhověl žádosti bývalých obyvatel Petrovic a aktivně se spolu s ostatními pedagogickými pracovníky 
Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace zapojil do příprav a 
organizace prvního setkání bývalých obyvatel Petrovic v Petrovicích dne 26. června 2011. - Velký ohlas mělo 
zejména p. vychovatelkami Školní družiny - Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizace se žáky Základní školy - Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizace připravené pásmo českých lidových písní 
 
     Na základě vzájemné dohody obdržela Základní škola a Mateřská škola Petrovice okres Ústí nad Labem, 
příspěvková organizace koncem měsíce června 2011 navíc od bývalých obyvatel Petrovic do trvalé zápůjčky 
některé dobové artefakty (např. rozsáhlou sbírku nejrůznějších knoflíků před rokem 1945 vyráběných 
v Petrovicích, …), které mají přímou souvislost s předválečnou historií Petrovic.     
 
 
Spolupráce s Pedagogicko - psychologickou poradnou Ústeckého kraje … 
 
     Ode dne 1. května 2011 byla Základní škola a Mateřská škola Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvková 
organizace konečně vedením Pedagogicko - psychologické poradny Ústeckého kraje … zařazena do stejného 
„obvodu“, ve kterém jsou sousední školy - tj. Základní škola a Mateřské škola Libouchec, příspěvková organizace 
a Základní škola a Mateřské škola Tisá, příspěvková organizace.  
 
     Koncem měsíce dubna (konkrétně 28. dubna 2011) Základní školu a Mateřskou školu Petrovice okres Ústí nad 
Labem, příspěvkovou organizaci po tříleté „absenci“ navštívila Mgr. Jitka Bindrová z Pedagogicko - psychologické 
poradny Ústeckého kraje … , která měla Základní školu a Mateřskou školu Petrovice okres Ústí nad Labem, 
příspěvkovou organizaci doposud ve svém „obvodu“. - S Mgr. Zdeňkou Vyčítalovou z Pedagogicko - 
psychologické poradny Ústeckého kraje … , která od 1. května 2011 po kolegyni Mgr. Jitce Bindrové „přebírá“ 
Základní školu a Mateřskou školu Petrovice, okres Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci, se pedagogický sbor 
Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace měl možnost seznámit 
koncem měsíce května 2011, kdy Mgr. Zdeňka Vyčítalová osobně Základní školu a Mateřskou školu Petrovice 
okres Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci navštívila.  
 
 
Spolupráce se sousedními školami  
 
    Základní škola a Mateřská škola Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace ve školním roce 2010 
/ 2011 spolupracovala zejména se sousední Základní školou a Mateřskou školou Tisá, příspěvkovou organizací. 
 

- spolupráce na úrovni mateřských škol - vzájemná účast na společných kulturních akcích 
- spolupráce na úrovni základních škol - společné půldenní setkání žáků 5. ročníků 

 
 
Spolupráce s hasiči 
 
     V letních měsících školního roku 2010 / 2011 došlo k dlouho zamýšlenému rozšíření a následným potřebným 
drobným stavebním úpravám prostor v suterénu budovy Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad 



Labem, příspěvkové organizace, v nichž již po dobu několika let mají zřízenou klubovní místnost „malí“ (tj. školou 
stále povinní) členové Sboru dobrovolných hasičů Petrovice. 
 
     Se členy samotného sboru dobrovolných hasičů Petrovice pak Základní škola a Mateřská škola Petrovice okres 
Ústí nad Labem, příspěvková organizace spolupracovala ve dnech 13. a 27. dubna 2011, kdy si členové Sboru 
dobrovolných hasičů Petrovice (zejména pak s p. Josef Kyndl a p. Petr Vlaháč) připravili pro žáky Základní školy - 
Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace nejenom teoretický, 
nýbrž také praktický, výchovně -  vzdělávací program.  
 
     Celoškolní taktické cvičení (tzv. požární poplach) realizovala Základní škola a Mateřská škola Petrovice okres 
Ústí nad Labem, příspěvková organizace dne 8. června 2011 ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem 
Ústeckého kraje - stanicí Petrovice.  
 
     Základní škola a Mateřská škola Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace s Hasičským 
záchranným sborem Ústeckého kraje - stanicí Petrovice spolupracuje již delší dobu. - Po několikátý rok např. 
každoročně s povděkem využívá (zejména Mateřská škola - Základní škola a Mateřská škola Petrovice okres Ústí 
nad Labem, příspěvková organizace) možnosti bezplatné návštěvy Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje 
- stanice Petrovice u příležitosti „Dne dětí“.  
 
 
Spolupráce s Městskou policií Ústí nad Labem 
 
     Po celý školní rok 2010 / 2011 využívala Základní škola a Mateřská škola Petrovice okres Ústí nad Labem, 
příspěvková organizace nabídky Městské policie Ústí nad Labem v oblasti dopravní výchovy. 
 

- dva teoretické celodenní bloky „Smíš - nesmíš“ pro děti Mateřské školy - Základní školy a Mateřské školy 
Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace dopravní výuky se uskutečnily v Mateřské škole - 
Základní škole a Mateřské škole Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci 
 

                 4. listopadu 2010; 28. března 2011 
 

- dva teoretické celodenní bloky pro žáky Základní školy - Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres 
Ústí nad Labem, příspěvkové organizace dopravní výuky se uskutečnily v učebně dopravního hřiště v Ústí 
nad Labem - Krásném Březně 
 

     4. listopadu 2010; 28. března 2011 
 

- jeden praktický celodenní blok pro děti Mateřské školy - Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres 
Ústí nad Labem, příspěvkové organizace dopravní výuky se uskutečnil na dopravním hřišti v Ústí nad 
Labem - Krásném Březně 
 
     21. června 2011 
 

- jeden praktický celodenní blok pro žáky Základní školy - Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres 
Ústí nad Labem, příspěvkové organizace dopravní výuky se uskutečnil na dopravním hřišti v Ústí nad 
Labem - Krásném Březně 
 
     7. června 2011 

 
 
     Navíc se čtyři vybraní žáci: Bára Chovancová, Jakub Papaj, Marek Peters a Natálie Pinknerová ze III. třídy, 4. 
ročníku Základní školy - Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 
zúčastnili dne 27. dubna 2011 dopravně - sportovní soutěže na dopravním hřišti v Ústí nad Labem - Krásném 
Březně, kde se nakonec umístili na krásném 6. místě z 12.. 
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