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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/
http://www.skola-petrovice.cz/
http://www.skola-petrovice.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 2019/20 

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 2019/20 se 

vyučovalo pět ročníků ve čtyřech 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 2019/20 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 zvolena pro školní rok 2019/20 Mgr. Jana Menčlová.  
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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 83 /2019  

  

Mateřská škola pracovala v roce 2019/2020 podle vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání 

„Mezi broučky“ č. j ŠP 97/2017  
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3. Údaje o pracovnících Základní školy a Mateřské školy Petrovice  

Jméno   
Dosažené 

vzdělání  

Další vzdělání  
Pracovní pozice  poznámky  

Mgr. Květuše 

Leistnerová  
VŠ  

kvalifikační 
studium pro  

ředitele škol,  

výchovné 

poradenství  

Ředitelka školy, 

výchovná 

poradkyně  

koordinátor ŠVP  

  

  

Mgr. Jana Menčlová  VŠ    

Učitelka ZŠ, 

úprava  

webových  

stránek  

koordinátor ŠVP  

  

  

Mgr. Pavla Vaicová  VŠ    

Učitelka ZŠ 

(náprava SPU), 

metodik 

prevence  

  

Mgr. Veronika  

Kučerová  
VŠ    

Učitelka ZŠ, 

metodik EVVO   
  

Dana Trojanová  SŠ    
Vychovatelka  

ZŠ  
  

Šárka Šamsová  SŠ    
Vychovatelka  

ZŠ  
  

Eva Palánová  Výuční list    

Asistent 

pedagoga, školní 

asistent  

  

Bc. Martina Mecelová  VŠ    

Asistent 

pedagoga, 

učitel AJ  

  

Markéta Brunclíková  SŠ    Učitelka MŠ    

Adéla Hůjová  SŠ    Učitelka MŠ  
MD od 

09.2019  

Bc. Martina Štolfová  VŠ    Učitelka MŠ  Do 12.2019  

Veronika Káňová  SŠ    

Asistent 

pedagoga MŠ, 

učitelka MŠ  

  

Od 01.2020  

Kristina Drahošová  SŠ    Učitelka MŠ  
MD od 

11.2019  

Bc. Helena Kadlecová   VŠ    
Vedoucí učitelka 

MŠ  
  

Jitka Trnková     Výuční list    
Vedoucí školní 

jídelny,   
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Hana Němcová  Výuční list    Kuchařka    

Olga Hubená  Výuční list    Kuchařka     

Jarmila Nováková  Výuční list    Uklízečka    

Markéta Červinková  Výuční list    
Uklízečka, 

asistent pedagoga  Od 01.2020  

Bc. Ivana Förster  VŠ    
Administrativní 

pracovník  
  

Externí zaměstnanci          

Hana Vyčítalová  SŠ    Účetní    
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4. Přijímací řízení do Základní školy a Mateřské školy Petrovice  

K zápisu na školní rok 2020/2021 do Základní školy a Mateřské školy Petrovice se dostavilo 6 

dětí. Odklad povinné školní docházky byl udělen 1 žáku.  

Ve  školním roce 2020/2021navštěvuje 1. ročník 6 žáků.  

Celkový počet žáků navštěvujících ve školním roce 2020/2021 Základní školu a Mateřské školu 

Petrovice je 42.  

Na začátku školního roku 2020/2021 nastoupilo do mateřské školy 8 dětí.  
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5. Výsledky a průběh vzdělávání žáků v ZŠ a MŠ Petrovice ve školním 

roce 2019/2020  

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

2019/2020, byly probrány na pedagogické radě konané dne 20. ledna 2020 od 14 hod., viz „Zápis z 

pedagogické rady za první pololetí 2019/20“.  

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků v II. pololetí bylo ovlivněno rozdílnými podmínkami, které měli 

žáci v průběhu vzdělávání v domácím prostředí. V hodnocení bylo postupováno dle metodického 

pokynu vydaného ministerstvem školství „ POSTUP PŘI HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ 

ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU  

2019/2020“. Při hodnocení bylo vycházeno z požadavku MŠMT, aby se závěrečné hodnocení žáků 

nezhoršilo oproti jejich obvyklým výsledkům.  

Hodnocení distanční výuky a prospěchu žáků v II. pololetí školního roku 2019/2020, bylo probráno na 

pedagogické radě konané dne 22. června 2020 od 14 hod, viz „Zápis z pedagogické rady, závěr 

školního roku 2019/2020“.   

  

I. pololetí  počet  II. pololetí  počet  

celkový počet žáků  42  celkový počet žáků  41  

        

prospělo s vyznamenáním  33  prospělo s vyznamenáním  37  

prospělo  9  prospělo  4  

neprospělo  0  neprospělo  0  

nebyli hodnoceni  0  nebyli hodnoceni  0  

počet omluvených hodin celkem  917  počet omluvených hodin celkem  338  

průměrný počet   

zameškaných omluvených hodin  
21,8  

průměrný počet   

zameškaných omluvených hodin  
8,2  

počet neomluvených hodin celkem  17  počet neomluvených hodin celkem  65  

průměrný počet   

zameškaných neomluvených hodin  
0,4  

průměrný počet  zameškaných 

neomluvených hodin  1,5  

        

chování hodnoceno jako velmi dobré  
42  chování hodnoceno jako velmi dobré  41  

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  0  
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žáci, kteří přešli na víceleté  

gymnázium  
0  

žáci, kteří přešli na víceleté  

gymnázium  
0  

  

V průběhu školního roku 2019/2020 proběhly 4 pedagogické rady v ZŠ a 2 pedagogické rady v 

MŠ.   

Ve školním roce 2019/2020 proběhlo 10 organizačních porad. Z toho dvě porady proběhly 

online. Byla uskutečněna 3 metodická sdružení týkající se distanční výuky, hodnocení v druhém 

pololetí.  

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

plněny a hodnoceny.  

Učivo stanovené školním vzdělávacím programem „Náš domov je Evropa“ bylo splněno v 

nutném základu vzhledem k distanční výuce a nepovinné docházce v druhém pololetí. V 

školním roce 2019/20 byla poskytována podpůrná opatření třem žákům se stupněm podpory 

druhého a třetího stupně. Pracovali dle individuálního plánu schváleného PPP UL. Dva žáci 

pracovali dle podpůrného plánu. Na základě doporučení byly zakoupeny pomůcky k reedukaci 

a poskytována podpora asistenta pedagoga. V rámci reedukace probíhala jedenkrát týdně hodina 

Pedagogické intervence vedená Mgr. Pavlou Vaicovou.   

Školní docházku ukončilo v Základní škole a Mateřské škole Petrovice ve školním roce 2019/20 

5 žáků 5. ročníku. Všichni žáci přestoupili do ZŠ a MŠ Tisá.  
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5.1.  Vzdělávání v období nouzového stavu  

Dne 10. března 2020 byl vyhlášen vládou ČR a MŠMT v souvislosti s mimořádnými opatřeními  

Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření 

onemocnění COVID-19, nouzový stav.  

Od 12. března 2020 byla zakázána osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání. Od tohoto 

data měla být uskutečňována výuka na dálku.  

Škola zareagovala na tyto podmínky rychle. Vytvořila na webových stránkách složku, do které 

byly zadávány úkoly pro jednotlivé ročníky. Největší starostí byla výuka v prvním ročníku, 

vzhledem k tomu, že do ročníku docházeli žáci s odlišným mateřským jazykem. U těchto žáků 

bylo třeba co nejdříve vytvořit systém předávání i zvukové formy výuky. Paní učitelka Veronika 

Kučerová, vyučující 1. ročníku, vytvořila výuková videa na Youtube, která významně pomohla 

ke zvládání učiva tohoto ročníku. Během několika dnů škola pomocí emailu vyzvala rodiče k 

zaregistrování se do výukového portálu www.proskoly.cz, který byl vytvořen pro učitele, žáky 

a jejich rodiče. Žáci tak měli možnost po zaregistrování plnit úkoly zadané učitelem či sami si 

procvičovat učivo. Škola také vytvořila na portálu Google registrace učitelům a umožnila 

přístupy i žákům, kteří se připojovali do Classroom s využitím Hangouts.  

Zde probíhala online výuka dle dohody žáků jednotlivých tříd s učitelem. Pro žáky, kteří se z 

různých důvodů nepřipojili do online komunikace, i nadále pokračovalo zadání domácí přípravy 

na webových stránkách školy. Někteří z pedagogů také pracovali s volně dostupným 

programem www.didakta.cz, který umožnoval procvičování probrané látky formou zábavného 

učení.  

Dne 10. května 2020 vláda ČR usnesením rozhodla o možné osobní přítomnosti žáků na 

vzdělání ve školách. Docházka však nebyla povinná. K docházce do školy se přihlásila jen část 

žáků. Vedení školy podle nařízení vydaných MŠMT a Ministerstvem zdravotnictví vytvořilo 

podmínky pro bezpečný pobyt těchto žáků ve škole. Byly vytvořeny tři skupiny, které pracovaly 

pod vedením svých vyučujících. Zároveň dál pokračovala distanční výuka.  

Školní rok byl ukončen 30. 6.2020 společným předáním vysvědčení na zahradě naší školy.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

    

http://www.proskoly.cz/
http://www.proskoly.cz/
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http://www.didakta.cz/
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6. Kontrolní a hospitační činnost   

  

Kontrolní a hospitační činnost ředitelky základní školy provedena v prvním pololetí školního 

roku nezjistila žádné závažné nedostatky v práci pedagogických pracovníků Základní školy a 

Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace.  

Hospitace byly zaměřeny na spolupráci učitele a asistenta pedagoga, na začlenění nových žáků 

do školního procesu, na žáky s poruchami chování a učení. Dále pak na způsoby hodnocení, 

využívání sebehodnocení žáků.  

Ředitelkou bylo předloženo hospitačních 5 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 2019/2020 podle školního 

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

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

za rok 2019/20)  

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 dobu prvního pololetí byly zařazovány do výuky třídnické 

hodiny, zaměřené na pomoc dospělým, spolužákům, sebepoznání, klima ve třídě. V období 

druhého pololetí byly prováděny individuální pohovory s žáky a jejich zákonnými zástupci 

podle potřeby během online připojení.  

Aktivity konané v průběhu v průběhu prvního pololetí byly směřovány na sebepoznání žáků, 

na bezpečné užívání internetu a sociálních sítí.  

Během školního roku bylo uskutečněno několik výchovných pohovorů se zákonnými zástupci 

týkajících se řešení chování a prospěchu žáků. Pro jednoho žáka byl vypracován výchovný plán.  

Byly řešeny neomluvené absence z důvodu neuvolnění ze školní docházky.  

Preventistka Mgr. Pavla Vaicová se zúčastnila několika poradních setkání zaměřených na 

případové studie, školu jako prostor pro růst.  

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

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

preventistkou školy.  
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8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků   
  

Ve školním roce 2019/2020 bylo vzdělávání pedagogů ovlivněno celorepublikovou karanténou, 

a tím i rušení dalšího prezenčního vzdělávání.  

Pracovníci školy se zúčastnili 23 akcí s akreditací MŠMT k vzdělávání v rámci DVPP (další 

vzdělávání pedagogických pracovníků). Vzdělávání v druhém pololetí probíhalo formou 

webinářů.  

  

Jméno, příjmení  Vzdělávací akce  

Květuše Leistnerová   Změny financování regionálního školství, Pracovní 

právo ve školství, Vedení týmu, IPad ve výuce, Letní 

škola polytechnické a výtvarné výchovy, Profesní 

orientace na ZŠ.  

Jana Menčlová  Polytechnické dílny, Komunikace a sdílení 

materiálů pro žáky, Jak komunikovat s rodiči dětí a 

žáků, Hra na Ukulele.  

Veronika Kučerová  Školní systemické konstelace- jak být autoritou, 

Polytechnické dílny, Čtenářské dílky- zavedení do 

výuky ČJ, ADHD- neklidné dítě, metody práce 

nejen pro pedagogy, Komunikace a sdílení 

materiálů se žáky- pro začátečníky, Management  

EV ve školách a jeho přínos k posílení image školy.  

Martina Mecelová  Polytechnický výchova, Hra na Ukulele.  

Pavla Vaicová  

Online poradní setkání Případové studie pro učitele, 

Škola jako prostor pro růst.  

Veronika Káňová  

Infekční a parazitární onemocnění u dětí 

předškolního věku – online (PMeduca), Školní 

zralost – online. 

Helena Kadlecová  

Infekční a parazitární onemocnění u dětí 

předškolního věku – online (PMeduca), Letní škola 

výtvarné, pracovní a polytechnické výchovy. 

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, Sportovní hry, 

Taneční, 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 občánků). 

Na celý školní rok bylo naplánováno velké množství akcí a projektů. Bohužel byla uskutečněna 

jen část z nich.  

Školní rok jsme zahájili akcí, která se konala hned na počátku školního roku. Večer 4. září 2019 

se začali u kostela objevovat vozy, koně, polní kuchyně, vojáci a markytánky. Po noci strávené 

v místním kostele se celé dopoledne chystalo rakousko-uherské a pruské historické vojsko 

společně s knížetem Františkem Schwarzenbergem na spanilou jízdu směr Chlumec. Žáci naší 

školy tak měli možnost projet se na koni, potěžkat si dobové zbraně, účastnit se zkoušky 

výstřelů a nakonec se i svézt se na dobových vojenských vozech.  

V den oslav „Mezinárodního dne míru (21. 9.2019)“ jsme na zahradě naší školy vysadili 4 

borůvkové keře. Každá třída, tak za pomoci svého třídního učitele vysadila jeden keříček.  

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

učiteli jsme pokračovali ve výstavbě motýlí louky. Opět jsme využili místní kameny a ohradili 

celé místo již oseté motýlí louky. Tradicí projektu 72 hodin se již stalo roznášení obědů žáků 

pátého ročníku místním důchodcům.   
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Měsíc listopad už tradičně patřil oslavě Halloweenu. Projektové vyučování v tento den bylo 

zpestřeno převleky i dobrou náladou všech zúčastněných.  

 

  

Advent jsme odstartovali akcí, na kterou jsme se těšili hned z několika důvodů. Vánoční 

dílničky totiž proběhly ve zcela nových prostorách školy. Během letních prázdnin, byl 

vybudován prostor pro výuku pracovních činností dílny kovo – dřevo, pěstební kout a 

přírodovědný kout. Tvoření tak proběhlo v nových prostorách, které jsme tak mohli ukázat i 

veřejnosti. Vánoční oslavy pokračovaly již tradičně rozsvícením vánočního stromu, kde naši 

žáci společně s dětmi z mateřské školy předvedli krásně nacvičené vystoupení. Každoroční 

společné vystoupení školy v rámci oslav vánočního času proběhlo v sále restaurace Radnice. 

Tentokrát děti předvedly ukázky tanců, které se střídaly s vtipnými vstupy moderátorů Michala 

a Tomáše. Celý program vyvrcholil společným tancem všech přítomných a následným rautem 

s volnou zábavou. Vánočním oslavám ale ještě nebyl konec. Oddělení školní družiny pod 

vedením paní vychovatelky vystoupilo v místním kostele s hrou „Živý betlém“, zpracovanou 

zcela novým způsobem, než bylo v minulých letech. Vystoupení mělo velký úspěch.  
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Projekt „Cestujeme po Vietnamu“ se stal součástí akcí konaných v lednu. Opět se sešli 

vietnamští rodiče společně s českými rodiči. Vietnamští spolužáci se podíleli na přípravě 

programu, který přibližuje jejich zemi. Rodiče připravili tradiční vietnamské pokrmy a 

obdarovali děti mincí pro štěstí.  

„Vzhůru na krmítko“ byl program v ZOO Ústí nad Labem, kterého jsme se v měsíci lednu 

zúčastnili se žáky 3. až 5. ročníku. Jak pozorovat ptáky stálé, umět se o ně postarat, to vše se 

žáci dověděli ve dvouhodinové přednášce zakončené pozorováním.  

Akce, která se zařadila k pravidelným akcím školy, odstartovala na konci února. Byl to 

masopustní průvod, který letos doprovázela i pěkná muzika (housle, flétna, kytara). Průvod 

včetně hudebního doprovodu obešel část obce a potěšil místní občany.  

„Sněhuláci pro Afriku“ je projekt, který poslední roky naráží na problém s nedostatkem sněhu. 

Ale to nás neodradilo od toho, abychom tuto akci v tomto školním roce neuskutečnili. Místo 

sněhových koulí to byly nafukovací balonky, které děti nadšeně slepovaly do tvaru sněhových 

koulí. Celá akce měla za cíl vybrat peníze na kola pro děti v Africe, což se podařilo s přispěním 

rodičů našich žáků.  

Projekt, do kterého jsme se zapojili na přelomu únoru, března se jmenoval „Tajuplná řeč vody“. 

Dvě interaktivní setkání s lektorkou Valpurgou Hozákovou, která je první praktikující osobou 

delfíní světelné terapie v ČR. Znalosti o delfínech a jejich propojení s člověkem předává z 

vlastní zkušenosti. Tato setkání však ještě nejsou u konce. V příštím školním roce budou 

pokračovat lekcí s názvem „Dilo a čarodějnice od černé skály“.  

Jenou z posledních akcí ve školním roce 2019/20 byla recitační soutěž. Opět jsme pozvali žáky 

okolních škol a společně se zaposlouchali do pěkných veršů.  

Další naplánované aktivity se již konat nemohly (COVID – 19).  

Po zrušení nouzových opatření jsme se přeci jenom sešli na zahradě školy s rodiči a žáky pátého 

ročníku. Rozloučení proběhlo v komorním složení pěti žáků, jejich učitelů a rodičů. Společně 

jsme zavzpomínali na celý průběh školní docházky, zazpívali si a předali dárky.  

V předposlední den školy jsme s „páťáky“ již podle zvyku zasadili před školu rododendron, pod 

který se vždy uloží nějaké poselství pro budoucí generace.  

Školní rok byl zakončen na školní zahradě slavnostním rozdáním vysvědčení. Byl to den, kdy 

jsme se s některými žáky viděli poprvé po několika měsících.  

 

 



19  

 9.1. Prezentace školy  
Veškeré aktuální dění v naší škole je průběžně zveřejňováno na školních webových stránkách 

www.skola-petrovice.cz.  

Vybrané informace o dění ve škole a školce 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 Severočeský deník častými příspěvky o činnosti 

a akcích školy.  

Před zápisem k základnímu vzdělávání, který byl v letošním roce uskutečněn bez přítomnosti 

budoucích prvňáčků, byly vyhotoveny letáky a vylepeny v obci.  

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

Tablo žáků odcházejících, letos netradičně v rouškách, bylo nainstalováno ve vestibulu školy.  

Úřední deska školy je využívána na informace týkající se chodu školy.  

  

  

  

http://www.skola-petrovice.cz/
http://www.skola-petrovice.cz/
http://www.skola-petrovice.cz/
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 II. Během školního 

roku 2019/20 bylo započato čerpání této dotace, která je zaměřena na šablony Školní asistent v 

mateřské škole a Školní asistent v základní škole, další vzdělávání pedagogů v polytechnické 

výchově a profesní orientaci žáků.  

Velký projekt, který přispěje ke zkvalitnění výuky pracovních a přírodovědných činností v naší  

škole byl realizován společně s obcí Petrovice přes období letních prázdnin. Byla 

zrekonstruována nepoužívaná místnost v druhém patře budovy a vytvořena multifunkční dílna 

s pěstebním a přírodovědným koutem.   

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

přírody.  

Mateřská škola spolupracuje se sdružením Mrkvička. V letošním roce si mateřská škola 

vytvořila nový EKO tým, který začal pracovat na projektu Voda kolem nás.  

Základní škola realizovala projekty, které jsou součástí školního vzdělávacího programu. „Náš 

domov je Evropa“ (Zdravý týden, České Vánoce, Barevný svět, Malý reportér)   

Projekt příhraniční spolupráce dětmi  s  Haus des Kindes – Bad Gottleubě i nadále pokračuje, 

jen v letošním roce se neuskutečnila žádná osobní setkání.  
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11. Inspekční činnost ČŠI  

  

  

V letošním školním roce neproběhla žádná inspekční činnost v naší škole.  
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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) Prostředky z evropských fondů, Šablony pro ZŠ a MŠ II  

  

4) Sponzorů  

  

- BURG s.r.o  

  

- MUDr. Libora Dupala vykonávajícího bezplatnou závodní preventivní péči 

pedagogických i nepedagogických pracovníků Základní školy a Mateřské školy 
Petrovice  

  

- Rodiče žáků školy  

  

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.  



23  

- Na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor čj. 106 / 2017 ze dne 1. září 2017 

Základní škola a Mateřská škola Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace pronajímá ode dne 1. září 2017 bezúplatně prostory cvičebny kroužku Judo. 

  

- Na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor  ze dne 1. září 2018 Základní škola a 

Mateřská škola Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace pronajímá ode 

dne 1. září 2018 bezúplatně prostory cvičebny kroužku Jóga.  

  

- 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 2019/20 činila 250,- Kč dítě /1měsíc.  

  

- Ve školním roce 2019/20byla vybírána úplata za školní družinu ve výši 200 Kč za 

pololetí.  

  

- Zájmové útvary Keramika, Němčina, Angličtina, Taneční kroužek, Jazyková výchova   

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  

  

Přeplatky z důvodu neuskutečnění hodin v zájmových útvarech byly vráceny, či po dohodě 

převedeny do nového školního roku.  
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13. Spolupráce se zřizovatelem, rodiči, organizacemi a partnerskou 

školou  

Spolupráce se zřizovatelem   

Během letních prázdnin byla zrekonstruována školní kuchyně. Byl zakoupen konvektomat, stůl 

s dřezem a  drtičem kuchyňského odpadu. Byla posunuta výdejová okénka ve školní jídelně.  

Obec Petrovice přes období letních prázdnin též zrealizovala v rámci Evropských strukturálních 

investičních fondů projekt na odborné učebny, školní dílnu a přírodovědný kout.  

V ředitelně a sborovně školy byla vyměněna nevyhovující akumulační kamna za nová a 

zrenovovaná parketová podlaha.  

Během školního roku byl průběžně upravován prostor před školní budovou.  

  

Obec Petrovice poskytnula příležitostně bezplatnou dopravu dětem a žákům naší školy.  

Vedení školy úzce spolupracovalo se starostou obce, zastupiteli a  Petrovickým spolkem pro 

obnovu a zachování tradic.   

  

Spolupráce s rodiči  

Škola se snaží přilákat rodiče do školy na nejrůznější akce. Zatím se akce pořádané školou nebo 

obcí vždy setkaly a dobrým hodnocením a hojnou účastí rodičů.  

Zákonní zástupci navštěvovali rodičovské schůzky. V letošním roce proběhly 3 rodičovské 

schůzky. Na těchto schůzkách rodiče byli informováni nejen o chování a prospěchu svých dětí, 

ale i o akcích, na které jsou zváni.  

Pro žáky pátého ročníku bylo uspořádáno v rámci rozlučky se školou posezení na zahradě školy 

za účasti rodičů.  

Spolupráce se školami  

V letošním školním roce jsme prohloubili spolupráci se Základní uměleckou školou 

Chabařovice. Žáci umělecké školy přijeli v záři do Petrovic zahrát a zatančit operetku „Včelí 

medvídci“.  

Naše školní družina na oplátku v měsíci prosinci vyjela do Chabařovic a v místním kostele 

úspěšně vystoupila s představením „Živý betlém“ pod vedením paní vychovatelky Šárky 

Šamsové.  
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Spolupráce se školami v blízkém okolí je vždy iniciována naší školou. A tak i v letošním 

školním roce nechyběla recitační soutěž za 

 účasti zástupců 1. stupně čtyř základních škol.  

Prvním krokem k lepší spolupráci jsou i nově setkávání ředitelů tzv. vesnických škol společně 

se zástupci MAS Labské pískovce.  

Spolupráce s místními organizacemi  

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

hasičů Petrovice.  

Škola spolupracovala se sportovními organizacemi, kterým umožnila pronájem cvičebny 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 dvou blocích.   
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Seznam příloh:  

Příloha ke kap. 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 ke kap. 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 

2019 ,zpracovala p. Hana Vyčítalová (1 list)  

  

Přílohy ke kap. 7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů  

• Evaluace Minimálního preventivního programu  

• Evaluace Environmetálního programu  

  

  

  

V Petrovicích 30. 9.2020  

  

   

Vypracovala: ________________________________  

Mgr. Květuše Leistnerová        

ředitelka školy  

  

  



 

Příloha ke kap. 3. Údaje o pracovnících Základní školy a Mateřské školy Petrovice   
  

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

příspěvkové organizace  

  

  

učitelky MŠ  

  

  

  

učitelé / učitelky ZŠ  

  

  

 

vychovatelky ŠD  

  

  

  

kuchařky ŠJ  

  

  

 

uklízečky MŠ + ZŠ  

          

27  



 

  


