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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.) je 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. Po schválení školskou radou je předložena zřizovateli a zveřejněna na veřejně přístupném 
místě. 
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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 Mgr. Tereza Michalová 

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 4qp6f7    
 

Součásti školy: 

Základní škola IZO 102 517 096 kapacita: 100 žáků 
Mateřská škola IZO 106 900474 kapacita:  32 dětí 
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/
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Základní poslání 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“. Ve školním roce 2015/16 
mateřská škola pracovala ve dvou třídách Berušky a Včelky.  

 

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“ Ve školním roce 2015/16 se 
vyučovalo pět ročníků ve třech třídách. První ročník byl vyučován samostatně. 
 

3) Školní družina Základní škola a Mateřská škola Petrovice okres Ústí nad Labem, 
příspěvková organizace poskytuje relaxační a zájmovou činnost žákům 1. - 5. ročníku ve dvou 
odděleních rozdělených podle věku žáků, dle školního vzdělávacího programu pro školní 
družinu č.j. 116-1/2015 
 

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 vzdělávání.  

 

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 2015/2016 podle vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání 
„Mezi broučky“ č. j 164-1/2013 

 

Základní škola vzdělávala žáky dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání č. j. 
801-2/2007-1 „Náš domov je Evropa“ a dodatkem účinným od 1. 9. 2013. 
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3. Údaje o pracovnících Základní školy a Mateřské školy Petrovice 

Jméno  Dosažené 
vzdělání 

Další 
vzdělání Pracovní pozice  

Mgr. Květuše 
Leistnerová VŠ 

kvalifikační 
studium pro 
ředitele škol, 
výchovné 
poradenství 

Ředitelka školy, 
výchovná 
poradkyně 

 

Mgr. Šárka Ritschelová VŠ 

Speciální 
pedagogika 
pro pedagogy 
speciální 
zařízení 

Učitelka ZŠ, 
speciální 
pedagog 
(náprava SPU), 
koordinátor ŠVP 

 

Mgr. Pavel Figura VŠ   Učitel ZŠ do 31. 1. 2016 

Mgr. Pavla Vaicová VŠ  Učitelka ZŠ  

Mgr. Tereza Michalová VŠ  
Učitelka ZŠ, 
Metodik 
prevence  

 

Dana Trojanová SŠ  Vychovatelka ZŠ  

Marcela Kovačová SŠ  Vychovatelka ZŠ  

BC. Helena Kadlecová  VŠ  Vedoucí učitelka 
MŠ  

BC. Lucie Krupičková SŠ  Učitelka MŠ do 1. 2. 2016  

BC. Zuzana Veselá SŠ  Učitelka MŠ  

Adéla Hůjová SŠ  Učitelka MŠ  

Petr Vach SŠ  Učitel MŠ Do 27. 2. 
2015 

Ludmila Boumová SŠ  Vedoucí školní 
jídelny Do 31. 8.2016 

Hana Němcová Výuční list  Kuchařka  

Olga Hubená Výuční list  Kuchařka   

Jiřina Dufková Základní 
vzdělání  Uklízečka mateřská 

dovolená 
Jarmila Nováková Výuční list  Uklízečka  

Markéta Červinková Výuční list  Uklízečka  

 

Externí zaměstnanci     

Hana Vyčítalová SŠ  Účetní  

 
Zastupující 
pedagogové     
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Nikola Kuchyňková SŠ  Vychovatelka ZŠ  
Vzhledem k dlouhodobé absenci Mgr. Pavla Figury (třídní učitel 1.ročkíku) a následném 
ukončení pracovního poměru tohoto zaměstnance, byla přijata Mgr. Pavla Vaicová, která 
převzala třídnictví v 1.roníku. 

Pracovní poměr ukončil v MŠ nekvalifikovaný učitel Petr Vach. Na jeho místo nastoupila 
kvalifikovaná pracovnice v oboru předškolní pedagogika Bc. Zuzana Veselá. 
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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 12 dětí. 

 Po ukončení zápisu se dva žáci odstěhovali.  

Jeden žák byl na základě vyšetření SPC zařazen do speciální školy v Ústí nad Labem. 

Odklad povinné školní docházky byl udělen 3 žákům vietnamské národnosti. 

V letošním školním roce 2016/2017 navštěvuje 1. ročník 6 žáků.  

Na začátku školního roku 2016/2017 nastoupilo do mateřské školy 9 dětí. 
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5. Výsledky vzdělávání žáků v ZŠ a MŠ Petrovice ve školním roce 
2015/2016 

Výsledky (tj. prospěch i chování), kterých dosáhli žáci základní školy v I. pololetí školního roku 
2015/2016, byly probrány na pedagogické radě konané dne 11. ledna 2016 od 15.30 hod., viz „Zápis 
z pedagogické rady konané dne 11.1 2016 “. 

 

Výsledky (tj. prospěch i chování), kterých dosáhli žáci v II. pololetí školního roku 2016 / 2015, byly 
probrány na pedagogické radě konané dne 20. června 2016 od 15.30 hod, viz „Zápis z pedagogické 
rady konané dne 20. 6. 2016“. 

 

 

 

 

 

I. pololetí počet II. pololetí počet 

celkový počet žáků 38 celkový počet žáků 36 
    

prospělo s vyznamenáním 20 prospělo s vyznamenáním 17 
prospělo 18 prospělo 19 
neprospělo 0 neprospělo 0 
nebyli hodnoceni 0 nebyli hodnoceni 0 
    

počet omluvených hodin celkem 648 počet omluvených hodin celkem 1461 
průměrný počet  
zameškaných omluvených hodin 

17,05 
průměrný počet  
zameškaných omluvených hodin 

40,58 

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

0 
průměrný počet  
zameškaných neomluvených hodin 

0 
    

chování hodnoceno jako velmi dobré 38 chování hodnoceno jako velmi dobré 36 
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 4 žáci, kteří přešli na jinou ZŠ v ČR 2 
žáci, kteří přišli z jiné ZŠ v ČR 0 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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V průběhu školního roku 2015/2016 proběhlo 5 pedagogických rad v ZŠ a 2 pedagogické 
rady v MŠ. Ve školním roce 2015/2016 proběhlo 10 organizačních porad. Byla uskutečněna 3 
metodická sdružení týkající se pololetních prací a účasti žáků v matematickém Klokanovi. 

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

Učivo stanovené školním vzdělávacím programem „Náš domov je Evropa“ a učebním plánem 
bylo splněno ve stanovených termínech dle časových a tematických plánů. 

Školní docházku ukončilo 10 žáků 5. ročníku: 3 žáci přestoupili na druhý stupeň do ZŠ 
Libouchec, 6 žáků přestoupilo da ZŠ a MŠ Tisá. 1 žákyně do ZŠ Bílá cesta, Teplice. 

V průběhu školního roku se odstěhovalo 5 žáků.  

Z důvodu stěhování, či střídavé péče se na konci školního roku odhlásili 3 žáci. 
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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 5 hospitačních záznamů.  

Vyučujícím byl předložen hospitační záznam. Učitelé byli seznámeni se závěry hospitace a 
byl proveden rozbor vyučovací hodiny. 

V mateřské škole prováděla tematické hospitace vedoucí učitelka Bc. Helena Kadlecová. 

Výsledky hospitací byly projednávány na pedagogických radách v MŠ za přítomnosti 
ředitelky školy. 
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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 2015/2016 podle 
školního „Minimálního programu prevence sociálně - patologických jevů“, který vychází 
zejména ze zásad zdravého životního stylu. (viz. Příloha: Evaluace minimálního 
preventivního programu za rok 2015/16) 

 

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 druhém pololetí byly do výuky zařazeny třídnické hodiny, zaměřené na socioemoční 
hry. Cílem bylo zlepšit třídní klima. 

 

V oblasti prevence sociálně - patologických jevů byly přínosné pro bližší kontakt se žáky a 
individuální práci s nimi akce konané v průběhu celého školního roku. V měsíci září se konal 
již tradiční výlet do Tísé. V měsíci listopadu pak vystoupení v kulturním domě Tisé s mini 
operetkou „Budulínek“. Nechybělo ani představení vánočních koled u rozsvěcení obecního 
vánočního stromu a vystoupení školní družiny na konci kalendářního roku s představením 
„Živý betlém“. 

 

Velký přínos pro prevenci sociálně – patologických jevů má každoroční ozdravný pobyt. 
V letošním školním roce škola zavítala do Chvojkovského mlýna. V překrásném areálu se 
žáci vyžili nejen sportovně, ale získali zde spoustu nových informací týkajících se ochrany 
přírody a společenství vody. Během pobytu žáky navštívil i jejich nový kamarád, kterému 
byla předána nasbíraná víčka. Naši žáci tak Vítkovi přispěli na pobyt v rehabilitačních 
lázních. 
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Ve škole je umístěna „schránka důvěry“, která je pravidelně vybírána. Případná dětská sdělení 
jsou podle závažnosti řešena výchovným poradcem školy, třídním učitelem, rodiči a 
preventistou školy. 

Škola je zapojena do projektu „Děti a právo“. Žáci se v rámci projektu zúčastnili 2 přednášek 
a besed s kurátorem zaměřených na právní odpovědnost. Následné konzultační hodiny pro 
žáky s pracovníkem OSPODu byly hojně využívány. 

V tomto školním roce byla navázána spolupráce se spolkem Kvalitní život. Proběhly dvě 
přenášky na téma FACEBOOK – „Bezpečně světem facebooku a  „Bezpečně světem 
internetu“. 
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8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků  
Ve školním roce 2015/2016 se pracovníci školy zúčastnili 14 akcí s akreditací MŠMT 
k vzdělávání v rámci DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků). 

 

Jméno, příjmení Vzdělávací akce Vzdělávací instituce  

Trojanová Dana Školení první pomoci ZŠ a MŠ Petrovice 

Leistnerová Květuše 

Den v MŠ Začít spolu 

Dotační a grantové programy 
pro MŠ 

Zdravotník zotavovacích akcí 

Tablety ve škole 

Společné vzdělávání 

Step by Step ČR. 

FORUM 

 

Červený kříž Teplice 

NIDV UL 

ZŠ a MŠ Petrovice 

Ritschelová Šárka 

Instruktor školního lyžování 
 

Školení první pomoci 

Sportovní klub pohybových 
aktivit 

ZŠ a MŠ Petrovice 

Michalová Tereza 

Školení první pomoci 

Jak usnadnit adaptaci dítěte 
s ADHD na ZŠ 

ZŠ a MŠ Petrovice 

Pavla Vaicová 
Základy Hejného vyuč. 
metody NIDV Ústí nad Labem 

Kadlecová Helena 

Prázdninová škola Začít 
spolu 

Příklady dobré praxe 

Den v MŠ Začít spolu 

Děti od 2 let v MŠ 

EDULAB Škola hrou 

Dotační a grantové programy 
pro MŠ 

Step by Step ČR. 
 

Step by Step ČR. 

NIDV UL 

EDUkační laboratoř 

 

FORUM 

 



16 

Veselá Zuzana 

EDULAB Školka hrou 

Socioemoční podpora v MŠ  

Školení první pomoci 

EDUkační laboratoř 

NIDV Ústí nad Labem 

ZŠ a MŠ Petrovice 

Hubená Olga 
Hygienické minimum 

Školení první pomoci 

Jídelny.cz 

ZŠ a MŠ Petrovice 

Marcela Kovačová Školení první pomoci ZŠ a MŠ Petrovice 

Adéla Hůjová 

Den ve třídě začít spolu 

Metoda dr. Hejného v MŠ 

EDULAB Školka hrou 

Školení první pomoci 

Step by Step ČR. 

NIDV Ústí nad Labem 

ZŠ a MŠ Petrovice  

EDUkační laboratoř 

Jaroslava Nováková Školení první pomoci ZŠ a MŠ Petrovice 

Boumová Ludmila Zdravotník zotavovacích akcí Červený kříž Teplice 
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9. Aktivity a prezentace školy 
Na škole pracuje několik zájmových útvarů, které vedou zaměstnanci školy i externí 
pracovníci. Je to kroužek Keramika, Flétna, Německý jazyk, Angličtina, Jóga, Jazyková 
výchova, Divadelní kroužek, Náprava poruch učení. 

Základní škola a Mateřská škola se pravidelně účastní akcí pořádaných obcí Petrovice pro 
veřejnost ve dnech pracovního volna. (Rozsvěcení vánočního stromu, Živý betlém, Vítání 
jara) 

Stalo se již tradicí účast naší školy na akci „Noc kostelů“. Zde škola vystavuje výtvarné práce, 
které jsou ukázkou celoročního tvoření všech dětí naší školy. 

V rámci podpory čtenářské gramotnosti byla školou uspořádána akce „Noc v knihovně“, jejíž 
součástí byla i návštěva soukromé observatoře p. Bílkové.  

V měsíci únor se škola opět zúčastnila akce „Sněhuláci pro Afriku“ přispívající na nákup kol 
pro africké děti. 

Již třetím rokem se naše škola zúčastnila akce „72 hodin“ zaměřené na zvelebování obce a 
pomoci spoluobčanům. Letos žáci spolu se starostou obce vysadili strom pro zkrášlení okolí 
školy. 

V rámci mezinárodního dne Míru žáci vysadili žáci lípu u místního fotbalového hřiště. 

Celý školní rok probíhala pod záštitou městské policie Ústí nad Labem výuka dopravní 
výchovy, která byla zakončena praktickým výcvikem na dopravním hřišti v Ústí nad Labem.  

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

Vánoční a velikonoční tvoření proběhlo jako každý rok v prostorách školy společně s rodiči. 

V měsíci dubnu proběhlo první kolo recitační soutěže, které se zúčastnili všichni žáci naší 
školy. 

Spolupráce s dobrovolnými požárníky z Petrovic pokračovala i v letošním roce. Na konci 
školního roku proběhla akce v rámci projektu Záchranný kruh zaměřená na mimořádná rizika. 
Součástí akce byl nácvik poplachu a ukázka hasičského vozu, hašení požáru hasicími přístroji. 

V rámci přípravy na mimořádné situace absolvovali žáci 3. -5. ročníku Branný den v Muzeu 
civilní obrany v Ústí nad Labem. 

Letošní týdenní ozdravné pobyty, byly zaměřeny na poznání přírody a utužení zdraví. 

Velkou akcí školy bylo zapojení do projektu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“. V rámci 
podpory výuky cizích jazyků vycestovalo 11 žáků do Velké Británie. Šlo o sedmidenní pobyt 
zaměřený na seznámení s významnými reáliemi Londýna a absolvování jazykové výuky 
v jazykové škole. Součástí tohoto projektu byla i realizace čtenářských dílen, která probíhala 
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po celý školní rok. Žáci pracovali s knihou a formou pracovních listů se seznamovali 
s literaturou různých žánrů. V projektu došlo ke zlepšení čtenářské gramotnosti žáku, k 
získání odborných kompetencí pedagogů. Škola získala do školní knihovny cca 350 nových 
knih. 

Žáci pátého ročníku uspořádali rozloučení se školou před odchodem na druhý stupeň. 
Připravili společně s paní učitelkou Mgr. Šárkou Ritschelovou divadelní představení, které 
mělo velký úspěch. 
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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. 

Občané Petrovic jsou o dění ve škole a školce pravidelně informování prostřednictvím 
Petrovického zpravodaje. Nově i občasníkem Petrovický klíček.(viz příloha č. 3) 

Základní škola a Mateřská škola Petrovice se též prezentovala ve spřátelené škole v Haus des 
Kindes – Bad Gottleubě. Několikrát toto centrum navštívily děti z  mateřské školy v rámci 
spolupráce. Společně se v rámci projektu „Boříme hranice II“ skupiny zúčastnily několika 
zájezdů, zaměřených na vzájemné poznání. 

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

Škola se snaží zviditelnit i regionálním tisku příspěvky o činnosti a akcích školy. 

V rámci propagace školy byly v době zápisu do školy a školky vydány a rozneseny letáky 
představující naši školu.  

Na konci školního roku bylo vystaveno tablo předškoláků na veřejné desce obecního úřadu.  

Úřední deska školy je průběžně obměňována aktuálními informacemi týkajících chodu školy. 

Prezentace školy byla zajištěna velmi úspěšným představením operetky „Budulínek“. Dále 
pak výstavou výtvarných prací v petrovickém kostele.  

Své schopnosti a nadání předvedli žáci pátého ročníku, kteří spolu s paní učitelkou Mgr. 
Šárkou Ritschelovou uspořádali rozloučení se školou. Připravili společně divadelní 
představení, které mělo velký úspěch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2015/2016 zapojila do operačního programu vyhlášeným MŠMT 
pod názvem „OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ V rámci něhož realizovala 
zahraniční pobyt a čtenářské dílny.  

Mateřská škola v první polovině školního roku realizovala projekt „Boříme hranice II“. 
Škola získala peníze od Koordinačního centra česko německých výměn mládeže. Společná 
setkání s německými dětmi tak proběhla v ústecké Zoo a v Hopsáriu v Děčíně. Pro zájmový 
kroužek německého jazyka byla nakoupena literatura pro výuku.  

Škola je členem sdružení Tereza. Realizuje projekty týkající se ochrany a poznání přírody 
např. Les ve škole - tajemství vody . Mateřská škola spolupracuje se sdružením Mrkvička. 
Jejich projekty se staly náplní ozdravných pobytů. 

Základní škola realizovala projekty, které jsou součástí školního vzdělávacího programu. 
„Náš domov je Evropa“ (Zdravý týden, Den zvířat, České Vánoce, Noc v knihovně, Den 
Země - barevný svět)  
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11. Inspekční činnost ČŠI 
 

Ve školním roce 2015/2016 neproběhla inspekce Českou školní inspekcí. 
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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 „OP Vzdělání pro konkurenceschopnost “, a „Boříme hranice II.“.  
 

4) Sponzorů 
 

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

- Rodiče dětí z mateřské školy Základní školy Mateřské školy Petrovice na 
zakoupení drobných cen a dárků 

 

- Kovošrotu Group CZ a.s. za 1. místo v soutěži s nejvyšším odevzdaným 
množstvím papíru na jednoho žáka a za 1. místo nejvyššího odevzdaného 
množství PET lahví (poukázky na hračky a sportovní potřeby) 

 
 

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 (200 Kč/1 měsíc) 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. 
V letošním školním roce kroužek nebyl otevřen. 

- 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 2015/2016 činila 200,- Kč 
 dítě /1měsíc. 
 

- Ve školním roce 2015/16 byla též stanovena úplata za školní družinu. Výše částky 
byla stanovena na 100Kč /1žák /1pololetí. 
 

- Zájmové útvary Keramika, Německý jazyk, Flétna, Angličtina, Jóga, Jazyková 
výchova pro žáky a děti Základní školy a Mateřské školy Petrovice byla úplata 
stanovena na 600Kč /1 žák, dítě/1 pololetí 
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13. Spolupráce se zřizovatelem, rodiči, organizacemi a partnerskou 
školou 

Spolupráce se zřizovatelem  

I v tomto školním roce probíhala úprava vnitřních prostor školy. Byly nainstalovány skleněné 
dveře do mezipatra školy, nově natřeno schodiště. V mateřské škole byl uveden do provozu 
elektronický bezpečnostní systém a nainstalovány dveře izolující hluk v jednotlivých 
odděleních. 

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

 

 

Základní škola a Mateřská škola Petrovice spolupracuje též s Petrovickým spolkem pro 
obnovu a zachování tradic. 

Obec Petrovice poskytuje příležitostně bezplatnou dopravu dětem z Krásného lesa a zároveň 
dopravuje děti MŠ do spřátelené mateřské školy v Bad Gottleubě. 
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Spolupráce s rodiči 

Tradicí se již stalo neformální setkávání při vánočních a velikonočních tvořeních, které 
v letošním roce zaznamenalo velkou účast rodičů. 

Zákonní zástupci navštěvují rodičovské schůzky. V letošním roce proběhlo 5 rodičovských 
schůzek. Zde jsou informováni nejen o chování a prospěchu svých dětí, ale i o akcích, na 
které jsou zváni.(72 hodin, dílničky, přednášky, besídky, vystoupení) 

 Pro rodiče odcházejících žáků pátého ročníku ZŠ byla uspořádaná rozlučka spolu divadelním 
vystoupením. 

 

 Spolupráce se školami 

Mateřská škola – Základní školy a Mateřské školy Petrovice navázala spolupráci s Haus des 
Kindes e.V. v Bad Gottleubě - Berggießhübel 

V rámci projektu „ Den bezpečného internetu“ naši žáci navštívili Základní školu v Tisé. 

Sportovní den strávili žáci na fotbalovém utkání se školami Tisá a Libouchec. 

Během zájezdu do Velké Británie se žáci spřátelili s žáky základní školy Řehlovice. 

.  
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 Spolupráce s místními organizacemi 

I v letošním školním roce se Základní škola a Mateřská škola Petrovice, spolupracovala se 
Sborem dobrovolných hasičů Petrovice. 

Spolupráce se rozvinula i SK Hraničář Petrovice. s.r.o. Sportovní den pod vedením trenérů 
fotbalových klubů strávili žáci na fotbalovém utkání mezi školami Tisá a Libouchec, 
Petrovice. 

 

 

 

 

Spolupráce s OSPODEM  

Spolupracujeme s Bc. Ivou  Čepelkovou, která několikrát navštívila žáky v rámci projektu 
„Děti a právo“. 

Spolupráce s Městskou policií 

Žáci se 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.   
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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 (str. 28) 

 
 
Přílohy k odst. 12. Hospodaření školy 
 

• Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu 
nebo státních finančních aktiv – část A (2 listy) a část B (1 list) 

 
• Vybrané ukazatele příspěvkových organizací - Základní školy a Mateřské školy 

Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace za I. - III. čtvrtletí roku 
2015, zpracovala p. Hana Vičítalová (1 list) 

 

• Evaluace Minimálního preventivního programu 
 
• Časopis Petrovický Klíček (2 listy) 

 

 

V Petrovicích 30. 9.2016 

 

 

Vypracovala: ________________________________ 
Mgr. Květuše Leistnerová 
       Ředitelka školy 
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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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