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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. Květuše Leistnerová 

Koordinátor environmentální výchovy Veronika Kučerová 

IČ 70695881 

IZO 102517096 

RED-IZO 600 085 511 

Telefon 608062016; 475 226 185 

e- mail reditelka@skola-petrovice.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 

 

 

 

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 a vzdělání dětem zpravidla od 3 do 6 let ve 

dvou třídách podle školního vzdělávacího programu „Mezi broučky“ Ve školním roce 2018/19 

mateřská škola pracovala ve dvou třídách Berušky a Včelky. Vzdělávání probíhá podle principů 

Začít spolu a programu dobrý začátek. 
 

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 2018/19 se 

vyučovalo pět ročníků ve dvou třídách.  

 

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

vzdělávacího programu pro školní družinu. Ve školním roce 2018/19 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 byla pro školní rok 2018/19  Mgr. Tereza Michalová 
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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 2018/2019 podle vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání 

„Mezi broučky“ č. j ŠP 97/2017 

 

 

 
 Den Míru 
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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 

koordinátor ŠVP 

 

 

Mgr. Jana Menčlová VŠ  Učitelka ZŠ,   

Mgr. Pavla Vaicová VŠ  

Učitelka ZŠ 

(náprava SPU), 

Metodik 

prevence 

 

Mgr. Tereza 

Michalová 
VŠ  

Učitelka ZŠ, 

Metodik EVVO  
 

Dana Trojanová SŠ  
Vychovatelka 

ZŠ 
 

Eva Palánová Výuční list  
Zástup za 

vychovatelku 
 

Bc. Martina Mecelová VŠ  

Asistent 

pedagoga, 

Vychovatelka 

ZŠ 

 

Bc. Zuzana Veselá SŠ  Učitelka MŠ 
mateřská 

dovolená 

Adéla Hůjová SŠ  Učitelka MŠ  

Bc. Martina Štolfová VŠ  Učitelka MŠ  

Veronika Káňová SŠ  
Asistent 

pedagoga MŠ 
 

Kristina Drahošová SŠ  Učitelka MŠ  

Ludmila Boumová SŠ  
Školní asistent 

MŠ 
 

Bc. Helena Kadlecová  VŠ  
Vedoucí učitelka 

MŠ 
 

Jitka Trnková    Výuční list  
Vedoucí školní 

jídelny,  
 

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 13 dětí.  

Odklad povinné školní docházky byl udělen 1. 

Ve  školním roce 2019/2020 navštěvuje 1. ročník 13 žáků. 

Na začátku školního roku 2019/2020 nastoupilo do mateřské školy 12 dětí. 
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5. Výsledky vzdělávání žáků v ZŠ a MŠ Petrovice ve školním roce 

2018/2019 

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

2018/2019, byly probrány na pedagogické radě konané dne 28. ledna 2019 od 15.30 hod., viz „Zápis 

z pedagogické rady konané dne 28. 1. 2019 “. 

 

Výsledky (tj. prospěch i chování), kterých dosáhli žáci v II. pololetí školního roku 2018/2019, byly 

probrány na pedagogické radě konané dne 25. června 2019 od 15.30 hod, viz „Zápis z pedagogické rady 

konané dne 25. 6. 2019“. 

 

 

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

v MŠ. Ve školním roce 2018/2019 proběhlo 10 organizačních porad. Byla uskutečněna 4 

metodická sdružení týkající se pololetních prací a účasti žáků v matematickém Klokanovi. 

I. pololetí počet II. pololetí počet 

celkový počet žáků 34 celkový počet žáků 34 
    

prospělo s vyznamenáním 29 prospělo s vyznamenáním 28 

prospělo 5 prospělo 6 

neprospělo 0 neprospělo 0 

nebyli hodnoceni 0 nebyli hodnoceni 0 
    

počet omluvených hodin celkem 669 počet omluvených hodin celkem 1008 

průměrný počet  

zameškaných omluvených hodin 
19,6 

průměrný počet  

zameškaných omluvených hodin 
29,64 

počet neomluvených hodin celkem 0 počet neomluvených hodin celkem 19 

průměrný počet  

zameškaných neomluvených hodin 
0 

průměrný počet  

zameškaných neomluvených hodin 
1,7 

    

chování hodnoceno jako velmi 

dobré 
34 chování hodnoceno jako velmi dobré 34 

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 0 

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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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 5 žáků 5. ročníku. Všichni žáci přestoupili do ZŠ a MŠ Tisá.  

 

 

 

 

Český rozhlas 
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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 bylo předloženo 5 hospitačních záznamů. 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 2018/2019 podle školního 

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

zásad zdravého životního stylu. (viz. Příloha: Evaluace minimálního preventivního programu 

za rok 2018/19) 

 

Všichni pedagogičtí pracovníci školy ve svých předmětech (zejména v prvouce, přírodovědě, 

vlastivědě, tělesné výchově) prolínali učivo s okruhy „Minimálního programu prevence 

sociálně - patologických jevů“. Po celý školní rok byly zařazovány do výuky třídnické hodiny, 

zaměřené na pomoc dospělým, spolužákům, sebepoznání, klima ve třídě. Proběhlo celkem 30 

hodin. 

Aktivity konané v průběhu celého školního roku vedly k bližšímu poznání žáků a významně 

napomohly k vytváření dobré atmosféry ve škole. 

Během školního roku bylo uskutečněno několik výchovných pohovorů se zákonnými zástupci 

týkajících se řešení chování a prospěchu žáků. Byly řešeny neomluvené absence.  

Preventistka Mgr. Pavla Vaicová se zúčastnila několika školení zaměřených na prevenci 

sociálně patologických jevů. 

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

jsou podle závažnosti řešena výchovným poradcem školy, třídním učitelem, rodiči a 

preventistkou školy. 

 

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 
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8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků  
 

Ve školním roce 2018/2019 se pracovníci školy zúčastnili 25 akcí s akreditací MŠMT 

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

 

Jméno, příjmení Vzdělávací akce 

Trojanová Dana Hravě o prevenci pro pedagogy 

Leistnerová Květuše 

Nové financování, motivace, legislativa v roce 2019 

Inspirace pro zkvalitnění výuky matematiky a 

přírodovědy TIMS 

Psychologie učitele 

Keramika II. 

Jana Menčlová 

Jak pracovat s dětmi s vývojovou dysfázií 

Emoce nejen u dětí 

 

Martina Mecelová 

Jak pracovat s dětmi s vývojovou dysfázií 

Emoce nejen u dětí 

 

Pavla Vaicová 
S knihou ve škole - formy práce s knihou ve výuce 

čtení a literatury na ZŠ 

Kadlecová Helena 

Scholla Empirica –Centrum kolektivní podpory 

Tandem – Můj česko-německý projekt a mediální 

projekt 

Psychologie učitele 

Jak efektivně komunikovat s rodiči ve škole 

Martina Štolfová 

Setkání kolegiální podpory (CKP) – strategie práce 

s nevhodným a rušivým chování 

Den ve třídě Začít spolu 

 

Adéla Hůjová 

Setkání kolegiální podpory (CKP) Dobrý začátek 

Jak pracovat s metodikou dopravní výchovy 

Kristina Drahošová 

Setkání kolegiální podpory (CKP) Řešení konfliktů 

mezi dětmi, proaktivní strategie práce s nevhodným 

a rušivým chováním 

Eko škola – úvod pro MŠ 
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Jitka Trnková 

Krajská konference hromadného stravování 

Hygienické minimum 

Nové trendy ve vaření 

Hana Němcová Nové trendy ve vaření 

Olga Hubená Nové trendy ve vaření 

Markéta Červinková Osvědčení pro práci asistenta pedagoga 
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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, 

Kytara. 

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, Vítání občánků) 

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

nejen radost ale i nové vědomosti. 

Září začalo kulturním vystoupením v Severočeském divadle v Ústí nad Labem s názvem Péťa 

a vlk. Pokračovalo zapojením do projektu Mezinárodní den míru a zasazením stromu v blízkosti 

školy. 

V první polovině měsíce října se celá škola zúčastnila akce „72 hodin“. Společně s rodiči a 

učiteli vytvořili spirálu z kamenů pocházejících z obce. Ta byla v březnu osázena bylinkami. 

V jedné z části zahrady vznikl hmyzí hotel. U něho byla vyseta motýlí louka. Konec měsíce byl 

ve znamení Halloweenu. Nechybělo dlabání dýní a halloweenský rej ve školní družině. 

V listopadu žáci školy v rámci čtenářské gramotnosti navštívili Městskou knihovnu v Ústí nad 

Labem. 

Prosinec byl ve znamení příprav a oslav vánočních svátků. Vše začalo tradičními vánočními 

dílničkami, které měly v tomto roce motto: „Tvoříme jen z přírodnin“. Hřebem tohoto období 

byla dlouho očekávaná vánoční besídka. Po náročném nácviku všech zaměstnanců školy 

vzniklo krásné taneční vystoupení na melodie skupiny ABBA. Podařilo se tak spojit všechny 

děti a dospělé v jeden spolupracující tým.  

 Leden je měsíc, kdy začíná nový lunární rok pro naše kamarády a spolužáky vietnamské 

národnosti. V letošním roce jsme se přidali k mateřské škole a společně s nimi uskutečnili 

projektový den „Cestujeme po Vietnamu“. 

 Sněhu v únoru bylo dost a tak akce „Sněhuláci pro Afriku“ mohla odstartovat. Opět jsme 

přispěli na sbírku nákupu kol pro africké školáky. 

Ani v březnu jsme nezaháleli. Uspořádali jsme recitační soutěž a pozvali i školy z okolí. A tak 

jsme porovnali síly s Libouchcem, Tisou, Chabařovicemi a Velkým Chvojnem. 

„Noc v knihovně“ je akce, na kterou se žáci těší. Možnost přespat ve škole je jednou do roka. 

Duben je ideální doba. Pozvali jsme bývalou redaktorku časopisu Vlasta paní Mgr. Šoltovou. 

Ta vyprávěla o svém životě a práci v novinách. Sami žáci pak zkoušeli vytvořit článek do novin. 

V květnu jsme dostali nabídku k návštěvě muzea v Teplicích. Zúčastnili jsme se programu pro 

školy s názvem „ O modrém ptáčku“. Programem nás provázela muzejní pedagožka Mgr. 

Vendula Fremlová, Ph.D.  
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V rámci projektu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem nás navštívila skupina Medic 

s projektem „I ty můžeš zachránit život“. Žáci si vyzkoušeli první pomoc a shlédli ukázky 

přístrojů zachraňujících život.  

Ozdravný pobyt byl naplánován na první polovinu měsíce června. V letošním roce jsme opět 

zavítali do obce Nová ves nad Nisou. Počasí nám přálo a tak jsme strávili mnoho času 

poznáváním přírody a turistickými výlety. Po návratu nás čekaly ještě dvě zajímavé akce, 

Nejdříve jsme vyrazili společně s mateřskou školou do nedaleké obce Krásný Les. Úkolem bylo 

obejít význačná místa dozvědět se o jejich minulosti a následně je nakreslit. To vše v rámci 

připravovaného projektu „Zapomenuté památky Krásného Lesa“. Patronkou projektu je nám 

již známá předsedkyně Osadního výboru Mgr. Renata Šoltová. Poslední týden v červnu jsme 

se opět sešli s paní Šoltovou na zahradě školy. Ta nás unesla do dob přeslic a kolovrátků. 

Ukázala dětem, jak se čistila a spřádala vlna, jak vznikaly oděvy. V praktické části přednášky 

pak žáci z vlny vytvářeli vlněné míčky. 

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

Součástí rozlučky bylo představení Jitky Kopecké, které pobavilo děti i dospělé. Žákům byly 

rozdány propagační vaky s logem školy, šerpy a knihy s upomínkou na školu či školku. 

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.  

 

Noc v knihovně 
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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 informováni prostřednictvím 

Petrovického zpravodaje a občasníkem Petrovický klíček. 

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. 

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

des Kindes – v Bad Gottleubě .V období vánoc se uskutečnilo setkání v petrovické školce. 

Německé děti tak poprvé viděli oslavu Sv. Mikuláše.  V únoru pak děti naší školky navštívily 

spřátelenou školku a společně vyráběly masopustní masky. 

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

Stali jsme se již stálými přispěvateli do rubriky Čtenář Reportér. 

Před zápisem k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/20 se uskutečnil Den otevřených 

dveří. 

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

Tablo školáků se již tradičně vyvěšuje ve vestibulu školy 

Úřední deska školy je průběžně obměňována aktuálními informacemi týkajících se chodu 

školy. 

 

Motýlí louka na školním pozemku 

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 2018/19 byla dotace vyčerpána a v červnu 2019 projekt úspěšně ukončen.  Byly splněny 

šablony Školní asistent ZŠ a MŠ, Vzájemné setkávání rodičů a školy, Tandemová výuka a další 

vzdělávání pedagogů. 

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

Každým rokem plní úkoly pro získání certifikátu Les ve škole. 

Mateřská škola spolupracuje se sdružením Mrkvička. Jejich projekty se staly náplní ozdravných 

pobytů. V letošním roce se zapojila do projektu EKO škola. Byl vytvořen eko  tým, který začal 

plnit některé ze sedmi kroků. 

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)  

V školním roce 2018/19 byl také ukončen projekt Prokom, zaměřený na jazykovou výchovu. 

Žáci především vietnamské národnosti, navštěvovali každý týden hodiny jazykové výchovy. 

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

postupy v procvičování řeči. 

Kresbami významných míst Krásného Lesa se žáci zapojili do připravovaného projektu 

„Zapomenuté památky Krásného Lesa“. Patronkou je předsedkyně Osadního výboru Mgr. 

Renata Šoltová. 

 

   Krásný Les  
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11. Inspekční činnost ČŠI 

 

Ve školním roce 2018/2019 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) Sponzorů 

 

- 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 2. místo v soutěži s  nejvyšším odevzdaným množstvím 

pet lahví na jednoho žáka (poukázky na hračky a sportovní potřeby) 

 

- BURG s.r.o. na realizaci zájmových aktivit školy 

 

 

4) 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 Labem, 

příspěvkové organizace připravujeme jídlo pro tzv. cizí strávníky (viz. dodatek č. 3 ke 

zřizovací listině ze dne 2. dubna 2012). 
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- Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2018/19 činila 250,- Kč dítě /1měsíc. 

 

- Ve školním roce 2018/19 byla vybírána úplata za školní družinu ve výši 200,- Kč ročně. 

 

- Zájmové útvary pro žáky a děti Základní školy a Mateřské školy Petrovice. Úplata byla 

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

školou 

Spolupráce se zřizovatelem  

Během letních prázdnin byla provedena rekonstrukce školní kuchyně. Byla zhotovena nová 

elektroinstalace a obklady. Byl zakoupen konvektomat Eloma Genius 10-11. Zrekonstruován 

sklad potravin a zázemí pro zaměstnance kuchyně. 

V prostorách školy vznikla multifunkční učebna, skrývající přírodovědný kout, dílnu kovo - 

dřevo, keramika a pěstební kout. 

Za budovou školy byla vysazena květinová louka, osázena bylinková spirála. 

Byly zakoupeny dva sety zahradního nábytku. 

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, se 

starostou obce a členy zastupitelstva. 

 

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. Na těchto schůzkách byl rodiče 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. 

 

Hmyzí hotel 
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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 uskutečnil čtvrtý ročník recitační soutěže za účasti žáků  okolních 

škol a to ZŠ Tisé, ZŠ a MŠ Libouchec, ZŠ Chabařovice, ZŠ Velké Chvojno. 

 

 

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 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 III. čtvrtletí roku 2018, 

zpracovala p. Hana Vyčítalová (1 list) 

 

 Evaluace Minimálního preventivního programu 

 

 

 

 

V Petrovicích, 14. 10.2019 

 

 

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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