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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. Pavla Vaicová 

Koordinátor školního vzdělávacího programu Mgr. Šárka Ritschelová 

IČ 70695881 

IZO 102517096 

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 - poskytuje předškolní výchovu dětem zpravidla od 3 do 6 let ve dvou 

odděleních podle školního vzdělávacího programu „Mezi broučky“ Ve školním roce 2017/18 

mateřská škola pracovala ve dvou třídách Berušky a Včelky.  
 

2) Základní škola - poskytuje výchovu a vzdělávání žákům 1. - 5. ročníku (tj. I. stupně) podle 

školního vzdělávacího programu „Náš domov je Evropa“ Ve školním roce 2017/18 se 

vyučovalo pět ročníků ve dvou třídách. První ročník byl vyučován samostatně. 

 

3) Školní družina – poskytuje relaxační a zájmovou činnost žákům 1. - 5. ročníku dle školního 

vzdělávacího programu pro školní družinu. Ve školním roce 2017/18 probíhala činnost ve 

dvou odděleních. 

 

4) Školní jídelna – poskytuje stravu dětem a žákům navštěvujícím Základní školu a Mateřskou 

školu Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace a cizím strávníkům. 
 

Výchova a vzdělávání jsou plně v souladu s rámcovými vzdělávacími programy Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy České republiky pro jednotlivé stupně vzdělávání.  

 

Školská rada 

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 

Základní škola vzdělávala žáky dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Náš 

domov je Evropa“ č. j. 60/2016 s dodatkem č.1, č. j. ŠP 94/2017 

 Školní družina poskytuje relaxační a zájmovou činnost žákům 1. - 5. ročníku dle školního 

vzdělávacího programu pro školní družinu č.j. ŠP 94-1/2017  

 
Mateřská škola pracovala v roce 2017/2018 podle vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání 

„Mezi broučky“ č. j ŠP 97/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7 

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 

speciálních 

zařízení 

Učitelka ZŠ, 

speciální 

pedagog 

(náprava SPU), 

koordinátor ŠVP 

 

Mgr. Pavla Vaicová VŠ  
Učitelka ZŠ 

 
 

Mgr. Tereza Michalová VŠ  

Učitelka ZŠ, 

Metodik 

prevence  

 

Dana Trojanová SŠ  Vychovatelka ZŠ  

Bc. Helena Kadlecová  VŠ  
Vedoucí učitelka 

MŠ 
 

Bc. Zuzana Veselá SŠ  Učitelka MŠ 
mateřská 

dovolená 

Adéla Hůjová SŠ  Učitelka MŠ  

Bc. Martina Štolfová VŠ  Učitelka MŠ  

Kristina Drahošová SŠ  

Učitelka 

MŠ/školní 

asistent 

 

Bc. Martina Mecelová VŠ  

Vychovatelka 

ŠD/asistent 

pedagoga 

 

Lucie Pavelková SŠ  

Vedoucí školní 

jídelny, 

administrativní 

pracovnice 

 

Hana Němcová Výuční list  Kuchařka  

Olga Hubená Výuční list  Kuchařka   

Jarmila Nováková Výuční list  Uklízečka  

Markéta Červinková Výuční list  Uklízečka  

 

Externí zaměstnanci     

Hana Vyčítalová SŠ  Účetní  
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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 7 dětí.  

Odklad povinné školní docházky nebyl udělen. 

Ve  školním roce 2018/2019 navštěvuje 1. ročník 6 žáků.  

Na začátku školního roku 2018/2019 nastoupilo do mateřské školy 8 dětí. 
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5. Výsledky vzdělávání žáků v ZŠ a MŠ Petrovice ve školním roce 

2017/2018 

Výsledky (tj. prospěch i chování), kterých dosáhli žáci základní školy v I. pololetí školního roku 

2017/2018, byly probrány na pedagogické radě konané dne 8. ledna 2018 od 15.
30

 hod., viz „Zápis 

z pedagogické rady konané dne 8. 1. 2018 “. 

 

Výsledky (tj. prospěch i chování), kterých dosáhli žáci v II. pololetí školního roku 2017/2018, byly 

probrány na pedagogické radě konané dne 25. června 2018 od 15.
30

 hod, viz „Zápis z pedagogické 

rady konané dne 25. 6. 2018“. 

 

 

V průběhu školního roku 2018/2019 proběhlo 5 pedagogických rad v ZŠ a 2 pedagogické 

rady v MŠ. Ve školním roce 2018/2019 proběhlo 6 organizačních porad. Byla uskutečněna 4 

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. 

I. pololetí počet II. pololetí počet 

celkový počet žáků 37 celkový počet žáků 36 
    

prospělo s vyznamenáním 25 prospělo s vyznamenáním 25 

prospělo 12 prospělo 11 

neprospělo 0 neprospělo 0 

nebyli hodnoceni 0 nebyli hodnoceni 0 
    

počet omluvených hodin celkem 1124 počet omluvených hodin celkem 1214 

průměrný počet  

zameškaných omluvených hodin 
33,03 

průměrný počet  

zameškaných omluvených hodin 
34,34 

počet neomluvených hodin celkem 8 počet neomluvených hodin celkem 0 

průměrný počet  

zameškaných neomluvených hodin 
0,34 

průměrný počet  

zameškaných neomluvených hodin 
0 

    

chování hodnoceno jako velmi dobré 37 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 0 žáci, kteří přešli na jinou ZŠ v ČR 1 

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  

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 ukončilo 5 žáků 5. ročníku. Všichni žáci přestoupili do ZŠ a MŠ Tisá.  
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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 provedeno 5 hospitací. V průběhu školního roku probíhá pravidelná kontrola třídních 

knih, žákovských knížek, katalogových listů. 

Ředitelkou byly předloženy 4 hospitační záznamy. 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 v MŠ byly projednávány na pedagogických radách 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 2017/2018 podle 

školního „Minimálního programu prevence sociálně - patologických jevů“, který vychází 

zejména ze zásad zdravého životního stylu. (viz. Příloha: Evaluace minimálního 

preventivního programu za rok 2017/18) 

 

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.). Po celý školní rok byly zařazovány do výuky třídnické hodiny, zaměřené na pomoc 

dospělým, spolužákům, sebepoznání, klima ve třídě. Proběhlo celkem 19 hodin. 

 

Oblast prevence sociálně - patologických jevů byla rozvíjena bližším kontaktem se žáky a 

individuální prací s nimi. Akce konané v průběhu celého školního roku k bližšímu poznání 

žáků významně napomohly. V měsíci září se konal již tradiční výlet do Tisé. V březnu akce 

Noc v knihovně. Na přelomu května a června se uskutečnil ozdravný pobyt. 

V měsíci prosinec proběhlo neformální setkání s rodiči, kde žáci tanečního kroužku předvedli 

krátké vystoupení. Hřebem večera byla společná píseň s ukázkami činností žáků školy. 

Nechyběla ochutnávka cukroví a čaj. 

   O Adventu se uskutečnilo představení žáků a dětí v kostele sv. Mikuláše v Petrovicích. 

V měsíci březnu proběhlo vystoupení k oslavě jara na návsi obce Petrovice. Již tradičně se 

žáci společně s učiteli a dětmi z mateřské školy postarali o výzdobu  kostela sv. Mikuláše. 

Letos se nejen vystavovalo ale i tančilo. Součástí byl raut připravený žáky v rámci pracovních 

činností. 

V rámci prevence sociálně - patologických jevů se uskutečnilo i několik kulturních 

vystoupení zaměřených na rozvoj hudebního cítění a podpory čtenářské gramotnosti. Žáci 

navštívili Činoherní studio, Severočeské divadlo opery a baletu. V rámci výchovné činnosti 

školní družiny, žáci zavítali do muzea v Ústí nad Labem. 

Ozdravný pobyt jako nedílná součást prevence patologických jevů se uskutečnil na přelomu 

měsíce května a června. Celá akce se odehrála v rekreačním zařízení Maják v Nové vsi nad 

Nisou. Pobyt byl zaměřen na zdravý životní styl, prohlubování přátelských vztahů. Žáci 

poznali mnoho míst v okolí, zjišťovali informace o navštívených místech, zapisovali je do 

deníků.  Domů si pak odnesli turistický deník s vizitkami navštívených míst. 
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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. 
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8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků  
 

Ve školním roce 2017/2018 se pracovníci školy zúčastnili 22 akcí s akreditací MŠMT 

k vzdělávání v rámci DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků). 

 

Jméno, příjmení Vzdělávací akce 

Trojanová Dana Aktuální otázky v činnosti školní družiny 

Leistnerová Květuše 

Jak efektivně komunikovat s rodiči 

O výchově a vzdělávání 

Kapradí 2017 ekologická výchova 

Ritschelová Šárka Matematika Dr. Hejný 5.ročník  

Michalová Tereza 
Projektové vyučování na 1.stupni 

Teaching English: Upper primary 

Pavla Vaicová 

Inspirace pro zkvalitňování výuky matematiky a 

přírodovědy  

S knihou ve škole-formy práce s knihou ve výuce 

čtení a literatury na ZŠ 

Kadlecová Helena 

Konference o výchově a vzdělávání  

Rozhodování ředitele MŠ mimo správní řízení 

Oregonská metoda hodnocení dětí v MŠ 

Kapradí- ekologická výchova v MŠ 

Martina Štolfová 

Setkání kolegiální podpory (CKP) – strategie práce 

s nevhodným a  rušivým chováním 

Začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem 

Projekt EU –vzájemné sdílení pedagogů MŠ 

Adéla Hůjová 

Individualizace v MŠ 

Začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem 
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Lucie Pavelková 
Krajská konference hromadného stravování 

Hygienické minimum 

Kristina Drahošová 
Setkání kolegiální podpory(CKP) Řešení konfliktů 

mezi dětmi 
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9. Aktivity a prezentace školy 

 

Na škole pracovalo několik zájmových útvarů, které vedli zaměstnanci školy i externí 

pracovníci. Byl to kroužek Keramika, Německý jazyk, Jazyková výchova, Taneční kroužek 

Základní škola a Mateřská škola se pravidelně účastní akcí pořádaných Spolkem pro obnovu 

tradic Petrovic pořádaných pro veřejnost ve dnech pracovního volna. (Rozsvěcení vánočního 

stromu, Živý betlém, Vítání jara, výstava prací žáků a dětí v kostele sv. Mikuláše v 

Petrovicích) 

Celý školní rok jsou žáci a učitelé zapojeni do akcí a projektů, které jsou poutavé a přinášejí 

nejen radost ale i nové vědomosti. 

V první polovině měsíce října se celá škola zúčastnila akce „72 hodin“ zaměřené na 

zvelebování obce a pomoc spoluobčanům. Nejen, že žáci již tradičně navštívili důchodce naší 

obce a donesli jim oběd, ale společně se zástupci obce obnovili poutní místo nad školou. 

Společnými silami vyčistili místo kde stál pomníček s křížem. Celá akce byla doprovázena 

rodiči a zástupci obce. A tak se povedlo zvednout podstavec kříže a dokonce osadit nový kříž. 

Jako vrchol akce, který byl už zrealizován jen žáky, bylo zasazení jírovce. Celá akce byla 

prezentována v regionálním tisku.  

V období těsně před Vánoci žáci vystoupili v kostele s vánoční hrou Tři králové a  pásmem 

koled. 

 Lednová akce „Sněhuláci pro Afriku“ se již stala tradicí školy. Letos bylo z čeho stavět, atak 

vznikla díla, která se jen tak nevidí. Po vyhodnocení prací se všichni vyfotili se s kolem, aby 

bylo jasné, na co přinesli finanční příspěvky a proč se tato akce koná. 

 „Noc v knihovně“ je akce, na kterou se žáci těší.  V letošním roce byla tato akce uspořádána 

s hosty Petrovického spolku pro obnovu tradic. Cílem bylo žákům ukázat bohatou historii 

Petrovic. Akce byla doprovázena bohatým obrazovým materiálem a zajímavým vyprávěním. 

Měsíc knihy jsme si připomněli soutěží v recitaci. Akce se zúčastnily i školy v okolí Petrovic. 

V letošním roce se přidala i Základní škola a Mateřská škola Libouchec. 

Po 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.  

Bez vánočního a velikonočního tvoření bychom si tyto již oslavy nedokázali představit. Vždy 

se setkávají s velkým ohlasem rodičů, což nás těší.  

Rozloučení páťáků proběhlo společně s pasováním prvňáčků v sále restaurace Radnice. Akce 

se nesla v duchu prázdnin a námořní plavby. Dětem i žákům byly rozdány propagační vaky 

s logem školy, šerpy a knihy s upomínkou na školu či školku. 
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9.1. Prezentace školy 

Veškeré aktuální dění v naší škole je průběžně zveřejňováno na školních webových stránkách 

www.skola-petrovice.cz. 

Občané Petrovic jsou o dění ve škole a školce pravidelně informování prostřednictvím 

Petrovického zpravodaje a občasníkem Petrovický klíček. 

Základní škola a Mateřská škola Petrovice v tomto školním roce i nadále spolupracovala 

s  Haus des Kindes – Bad Gottleubě .V rámci projektu organizovaným Tandemem (organizací 

pro česko-německou spolupráci) mateřská škola dokončovala projekt „Děti 21. století“. Díky 

tomuto projektu došlo k několika setkáním s dětmi z Bad Gottleuby. V měsíci dubnu 

navštívili zaměstnanci Haus des Kindes naši školu. Proběhlo přátelské setkání spolu 

s náslechem v mateřské škole.  

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 v regionálním tisku častými příspěvky o činnosti a akcích školy. 

Mezi velmi zdařilé akce, které byly publikovány v Severočeském deníku, patřila akce 

„Obnova poutního kříže“. 

V rámci propagace školy byly vedením školy pořízeny vaky s logem školy. V  době zápisu do 

školy a školky jsou vydávány a roznášeny letáky představující naši školu.  

Před zápisem k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/19 se uskutečnil Den otevřených 

dveří. 

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

Tablo odcházejících žáků pátého ročníku bylo instalováno ve vestibulu školy. 

Úřední deska školy je průběžně obměňována aktuálními informacemi týkajících se chodu 

školy. 

Výstavu dětských výtvarných prací v kostele sv. Mikuláše v Petrovicích v letošním roce 

obohatilo taneční vystoupení žáků i dětí celé naší školy. 

 

http://www.skola-petrovice.cz/
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10. Realizované projekty 

 

Základní a Mateřská škola Petrovice získala na základě žádosti dotaci v rámci výzvy Podpora 

škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro ZŠ a MŠ I. Během školního 

roku 2017/18 byly realizovány šablony Doučování pro žáky s ohroženým prospěchem. 

V mateřské škole Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných 

návštěv, Školní asistent, Individualizace vzdělávání.  

Škola je členem sdružení Tereza. Realizuje projekty týkající se ochrany a poznání přírody.   

Spolupráci se Střediskem ekologické výchovy Sever a zástupci z řad učitelů navštěvují různé 

ekologické semináře např: Kapradí 

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, Malý reportér)  

Již druhým rokem je základní škola zapojena do projektu Prokom, zaměřeným na jazykovou 

výchovu. Žáci především vietnamské národnosti navštěvují každý týden hodiny jazykové 

výchovy. Během školního roku se konaly workshopy s rodiči, kde společně s Mgr. 

Michalovou sdílely postupy v procvičování řeči. 
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11. Inspekční činnost ČŠI 

 

Ve dnech 21. března až 23. března 2018 proběhla na Základní škole a Mateřské škole 

Petrovice inspekční činnost. Předmětem kontroly bylo dodržování vybraných ustanovení 

zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání 

(školský zákon) ve znění účinném v kontrolovaném období, a souvisejících a prováděcích 

právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb. 

Závěry: 

Hodnocení vývoje 

- Zlepšily se materiální podmínky zejména v mateřské škole 

- Předškolní vzdělávání probíhá podle programu Začít spolu podporující aktivitu dítěte, 

učitele i rodičů. 

- Zkvalitnily se personální podmínky, ve škole je plně kvalifikovaný pedagogický sbor. 

Silné stránky  

- Mateřské škole se daří efektivně rozvíjet prosociální chování dětí. 

- Cílené a promyšlené další vzdělávání pedagogických pracovníků koresponduje 

s koncepčními záměry školy a úspěšně se promítá do průběhu vyučování. 

- Účinná spolupráce pedagogů MŠ a ZŠ vytváří podmínky k bezproblémovému vstupu 

dětí do základního vzdělávání a umožňuje úspěšné zvládnutí adaptačního období. 

- Výchovně vzdělávací strategie, které učitelky volí ve výuce, vedou žáky k vytváření 

pozitivních vztahů, spolupráci a vzájemnému respektu. 

Slabé stránky 

- Stav osvětlení v odborné učebně a v prostorách školní družiny. 

Doporučení pro zlepšení činnosti školy 

- Zajistit bezpečné prostředí v učebnách, po opravách herních prvků umožnit využívání 

školní zahrady. 

- Vést děti i žáky cíleně k rozvoji sebereflexe prostřednictvím sebehodnocení. 

- V závěru vyučovacích hodin věnovat dostatečný prostor pro shrnutí učiva, ověření 

naplněnosti cíle. 
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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) Koordinační centrum česko - německé výměny mládeže Tandem 

 

4) Sponzorů 

 

- 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 

 

- Kovošrotu Group CZ a.s. za 2. místo v soutěži s nejvyšším odevzdaným 

množstvím papíru na jednoho žáka a za (poukázky na hračky a sportovní potřeby) 

 

5) Doplňková činnost 

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. 

- 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 



21 

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 2017/18 činila 200,- Kč dítě /1měsíc. 

 

- Ve školním roce 2017/18 byla vybírána úplata za školní družinu ve výši 200 Kč ročně. 

 

- Zájmové útvary Keramika, Němčina, Angličtina, Taneční kroužek pro žáky a děti 

Základní školy a Mateřské školy Petrovice byla úplata stanovena na 600,- Kč za 1 

žáka / 1 pololetí, rovněž 600,- Kč za dítě / 1 pololetí 
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13. Spolupráce se zřizovatelem, rodiči, organizacemi a partnerskou 

školou 

 

Spolupráce se zřizovatelem  

Během letních prázdnin byla vymalována školní kuchyně, prostory školní jídelny a vestibul 

školy.  

Byla provedena revize bezpečnostního systému školy. 

V jedné ze tříd základní školy byly nainstalovány topné panely za nevyhovující akumulační 

kamna. 

V prostorách školní družiny a knihovny bylo vyměněno osvětlení. 

Za budovou školy byly vybudovány záhony pro realizaci „Praktických činností“. 

Během školního roku je průběžně upravován prostor před školní budovou. 

 

Obec Petrovice poskytuje příležitostně bezplatnou dopravu dětem z Krásného lesa a zároveň 

dopravuje žáky na akce dopravní výchovy. 

Vedení školy úzce spolupracuje s Petrovickým spolkem pro obnovu a zachování tradic.  

Během letních prázdnin byly prostory školy poskytnuty příměstskému táboru 

organizovanému Klubem Petrýsek ve spolupráci s obecním úřadem Petrovice. 

 

 

 

Spolupráce s rodiči 

Tradicí se již stalo neformální setkávání při vánočních a velikonočních tvořeních, které 

v letošním roce zaznamenalo velkou účast rodičů. 
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Zákonní zástupci navštěvují rodičovské schůzky. V letošním roce proběhly 5 rodičovských 

schůzek. Na těchto schůzkách rodiče byli informováni nejen o chování a prospěchu svých 

dětí, ale i o akcích, na které jsou zváni (72 hodin, dílničky, přednášky, besídky, vystoupení). 

Pro žáky pátého ročníku byla uspořádána rozlučka prostorách restaurace Radnice a posezení 

za účasti rodičů. 

Spolupráce se školami 

Mateřská škola – Základní školy a Mateřské školy Petrovice pokračovala ve spolupráci 

s Haus des Kindes e.V. v Bad Gottleubě - Berggießhübel 

V letošním školním roce se uskutečnilo třetí ročník recitační soutěže  za účasti žáků  okolních 

škol a to ZŠ Tisé, ZŠ a MŠ  Libouchec. 

Spolupráce s místními organizacemi 

Základní škola a Mateřská škola Petrovice, i nadále spolupracuje se Sborem dobrovolných 

hasičů Petrovice. 

Škola spolupracuje se sportovními organizacemi, kterým umožňuje pronájem tělocvičny 

k jejich aktivitám.(Judo, fotbal) 

 

Spolupráce s OSPODEM  

Spolupracujeme s Bc. Princovou na projektu Děti a právo. 

Spolupráce s Městskou policií 

Žáci 3. a 4. ročníku se v rámci dopravní kázně zapojili i v letošním roce 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 

2017, zpracovala p. Hana Vyčítalová (1 list) 

 

 Evaluace Minimálního preventivního programu 

 

 

 

 

V Petrovicích 30. 9.2018 

 

 

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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