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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, 

Mgr. Kateřina Benešová 

Koordinátor školního vzdělávacího programu Mgr. Květuše Leistnerová 

Koordinátor environmentální výchovy Mgr. Veronika Kučerová 

IČ 70695881 

IZO 102517096 

RED-IZO 600 085 511 

Telefon 608062016 

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: 120 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 dětem zpravidla od 3 do 6 let ve dvou třídách 

podle školního vzdělávacího programu „Mezi broučky“ Ve školním roce 2020/21 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 2020/21 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 2020/21 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 2020/21 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 65 /2021 

 
Mateřská škola pracovala v roce 2020/2021 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 
 

Mgr. Jana Menčlová VŠ  

Učitelka ZŠ, 

úprava webových 

stránek 

koordinátor ŠVP 

 

Mgr. Tereza 

Michalová 
VŠ  

Učitelka ZŠ, 

metodik prevence 
 

Mgr. Veronika 

Kučerová 
VŠ  

Učitelka ZŠ, 

metodik EVVO  
 

Dana Trojanová SŠ  Vychovatelka ZŠ  

Šárka Šamsová SŠ  Vychovatelka ZŠ  

Adéla Zavadilová SŠ   Školní asistent  

Bc. Martina Mecelová VŠ  

Asistent 

pedagoga, 

učitel AJ 
 

Markéta Brunclíková SŠ  Učitelka MŠ  

Adéla Hůjová SŠ  Učitelka MŠ 
MD od 

09.2019 

Markéta Petanová SŠ  Učitelka MŠ  

Veronika Káňová SŠ   učitelka MŠ  

Kristina Drahošová SŠ  Učitelka MŠ 
MD od 

11.2019 

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  

Klára 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 2021/2022 do Základní školy a Mateřské školy Petrovice se dostavilo 

10 dětí. Odklad povinné školní docházky byl udělen 2 žákům. 

Ve  školním roce 2021/2022 navštěvuje 1. ročník 9 žáků. 

Celkový počet žáků navštěvujících ve školním roce 2021/2022 Základní školu a Mateřské 

školu Petrovice je 46. 

Na začátku školního roku 2021/2022 nastoupilo do mateřské školy 9 dětí. 
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5. Výsledky a průběh vzdělávání žáků v ZŠ a MŠ Petrovice ve školním 

roce 2020/2021 

Výsledky, kterých dosáhli žáci v průběhu distančního vzdělávání základní školy v I. pololetí školního 

roku 2020/2021 byly probrány na pedagogické radě konané dne 21. ledna 2021 od 14 hod., viz „Zápis 

z pedagogické rady za první pololetí 2020/2021“.  

 Hodnocení distanční výuky a presenčního vzdělávání žáků v II. pololetí školního roku 2020/2021, bylo 

probráno na pedagogické radě konané dne 21. června 2021 od 14 hod, viz „Zápis z pedagogické rady, 

závěr školního roku 2020/2021“.  

 

 

V průběhu školního roku 2020/2021 proběhlo 5 pedagogických rad v ZŠ a 2 pedagogické rady 

v MŠ.  

Ve školním roce 2020/2021 proběhlo 15 organizačních porad. Z toho deset porad proběhlo 

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

v prvním  pololetí. 

I. pololetí počet II. pololetí počet 

celkový počet žáků 44 celkový počet žáků 44 

prospělo s vyznamenáním 38 prospělo s vyznamenáním 38 

prospělo 6 prospělo 4 

neprospělo 0 neprospělo 2 

nebyli hodnoceni 0 nebyli hodnoceni 0 

počet omluvených hodin celkem 830 počet omluvených hodin celkem 1148 

průměrný počet  

zameškaných omluvených hodin 
18,86 

průměrný počet  

zameškaných omluvených hodin 
26,091 

počet neomluvených hodin celkem 20 počet neomluvených hodin celkem 113 

průměrný počet  

zameškaných neomluvených hodin 
0,45 

průměrný počet  

zameškaných neomluvených hodin 
2,57 

chování hodnoceno jako velmi 

dobré 
44 chování hodnoceno jako velmi dobré 43 

chování hodnoceno jako uspokojivé 0 chování hodnoceno jako uspokojivé 1 

chování hodnoceno jako 

neuspokojivé 
0 chování hodnoceno jako neuspokojivé 0 

žáci, kteří přešli na jinou ZŠ v ČR 0 žáci, kteří přešli na jinou ZŠ v ČR 0 

žáci, kteří přišli z jiné ZŠ v ČR 2 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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Měsíční plány práce Základní školy a Mateřské školy Petrovice byly upravovány podle aktuální 

situace. 

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

v nutném základu vzhledem k dlouhodobé distanční výuce.  

V školním roce 2020/21 byla poskytována podpůrná opatření pěti žákům se stupněm podpory 

druhého, třetího a čtvrtého stupně. Pracovali dle doporučení pedagogicko-psychologické 

poradny. Na základě doporučení byly zakoupeny pomůcky k reedukaci a poskytována podpora 

asistentem pedagoga. V rámci reedukace probíhala jedenkrát týdně hodina Speciálně 

pedagogické péče vedená Mgr. Janou Menčlovou a Mgr. Veronikou Kučerovou. Probíhaly také 

hodiny doučování, pod vedením Mgr. Veroniky Kučerové 

Školní docházku ukončily v Základní škole a Mateřské škole Petrovice ve školním roce 

2020/21 3 žákyně 5. ročníku. Dvě přestoupily do ZŠ a MŠ Tisá. Jedna žákyně přestoupila do 

ZŠ a MŠ Libouchec. Jeden žák neprospěl a opakuje ročník. 
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5.1. Vzdělávání v období nouzového stavu 

Dne 14. října 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. Byla zakázána osobní přítomnost žáků a studentů při 

vzdělávání. Od tohoto data byla uskutečňována distanční výuka, která byla v tomto školním 

roce již povinná. 

Škola již měla nastavená pravidla pro tuto výuku. Na webových stránkách znovu obnovila 

složku, do které byly zadávány úkoly pro jednotlivé ročníky. Starostí opět  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 Mgr. Tereza Michalová, vyučující 1. ročníku, si nastavila pravidla online výuky a 

zařazovala i individuální hodiny pro žákyni s čtvrtým stupněm podpory. 

Škola k výuce  využívala  portál Googlu, kde již byly vytvořeny  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. Výuka probíhala denně. Žáků, kteří se 

z různých důvodů nepřipojilo do online komunikace bylo velmi málo .Během prvního měsíce 

se odstranily nedostatky a  všichni žáci se s úspěchem připojovali. Zadání domácí přípravy na 

webových stránkách školy i nadále pokračovalo, ve formě týdenních plánů. Někteří z pedagogů 

také pracovali s volně dostupným programem www.didakta.cz, který umožnoval procvičování 

probrané látky formou zábavného učení. K dispozici byl i Flexibooks s interaktivní výukou 

matematiky prof. Hejného. Byly zpřístupněny i interaktivní učebnice českého jazyka 

nakladatelství Nová škola Brno.. Některým žákům byly zapůjčeny tablety a notebooky. 

Z důvodu zkvalitnění informací o prospěchu žáků v období distanční výuky byla zavedena 

elektronická žákovská knížka.  

 

 

  

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

 

Kontrolní a hospitační činnost ředitelky základní školy probíhala vždy ve třech  fázích. První 

fází byl před hospitační rozhovor zaměřený na konkretizaci cílů hodiny. Druhá fáze byla 

samotná hospitace ve třídě. Třetí fází byl po hospitační pohovor.  

Hospitace byly zaměřeny na integraci žáků po distanční výuce. Na spolupráci asistenta 

pedagoga s učitelem, na způsoby hodnocení úrovně vědomostí, využívání sebehodnocení 

žáků, nové metody učení. 

Vzhledem k tomu, že distanční výuka trvala převážnou část školního roku 2020/2021,bylo 

vykonáno 5 hospitací především v průběhu měsíce května.   

Kontrolní činnost během distanční výuky byla zaměřena na plnění školního vzdělávacího 

programu, na výstupy s ohledem na možnosti v online prostředí. Dále pak na využití slovního 

a formativního hodnocení, metody učení, osobní přístup, aktivitu žáků. 

Kontrolní činnost v mateřské škole byla zaměřena na vzdělávání dětí v posledním roce 

vzdělávání během distanční výuky, na portfolia dětí, na práci školního asistenta. 
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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 2020/2021 podle školního 

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

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

za rok 2020/21) 

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

vlastivědě,) prolínali učivo s okruhy „Minimálního programu prevence sociálně - 

patologických jevů“. Akce, které byly součástí programu, byly uskutečněny pouze v září,  

květnu a červnu. Důvodem byl zákaz osobní přítomnosti žáků  na vyučování. 

 Dlouhá doba, ve které probíhala distanční výuka, byla protknuta řadou třídnických hodin 

zaměřených na dotazy týkající se onemocnění Covid 19, pomoc s pochopením této situace, 

podporu společné interakce žáků. Důležitým tématem třídnických hodin bylo bezpečné užívání 

internetu a sociálních sítí. 

Během druhého pololetí byly iniciovány telefonické  výchovné pohovory se zákonnými 

zástupci zaměřené na řešení připojování žáků do výuky a prospěchu žáků. Z důvodu opakované 

neomluvené absence žáka  byl informován OSPOD v Ústí nad Labem.   

Ve škole je umístěna „schránka důvěry“ pro sdělení žáků. 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 2020/2021 bylo vzdělávání pedagogů ovlivněno celorepublikovou 

karanténou a tím převážně vzdělávání formou webinářů. 

Pracovníci školy se zúčastnili 15 akcí s akreditací MŠMT k vzdělávání v rámci DVPP (další 

vzdělávání pedagogických pracovníků).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jméno, příjmení Vzdělávací akce 

Květuše Leistnerová  

Diskusní setkání na podporu žáků s OMJ, 

Polytechnická výchova, Formativní hodnocení, 

Práce s třídním kolektivem, Program ČŠI pro 

ředitele školy, Taktik hudební výchova pro 1. r. ZŠ 

Markéta Petanová  Rozvoj grafomotoriky v předškolním věku 

Veronika Kučerová 

Diskusní setkání na podporu žáků s OMJ, Současná 

literatura pro děti věku1.stupně ZŠ, Deset tipů jak 

na kreativní myšlení, Pojmy  obsah a obvod na 1. 

stupni ZŠ, Polytechnická výchova. Formativní 

hodnocení, Práce s třídním kolektivem 

Martina Špetová  Asistent jako zklidňující element 

Kateřina Benešová 

Formativní hodnocení, Práce s třídním kolektivem, 

pedagog žák  asistent  rodič = vzájemní spolupráce 

Jak jednoduše na únikové hry 

Veronika Káňová 
Rozvoj grafomotoriky v předškolním věku, Den ve 

třídě Začít spolu 

Markéta Brunclíková 
Den ve třídě Začít spolu, Rozvoj grafomotoriky 

v předškolním věku 

Helena Kadlecová  Rozvoj grafomotoriky v předškolním věku 

Jitka Trnková Jak správně vypočítat spotřební koš 
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9. Aktivity a prezentace školy 

Na škole v tomto školním roce nepracoval žádný zájmový útvar. 

 Z důvodu mimořádných opatření MZČR se neuskutečnila žádná ze společných  tradičních akcí 

pořádaných Spolkem pro obnovu tradic Petrovic. 

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

jen část z nich a to především na konci školního roku. 

Školní rok jsme započali s očekáváním normálního provozu školy, ale skutečnost byla jiná. 

Byly uskutečněny pouze dvě společné akce v prvním pololetí. Uskutečnily, se Etické dílny a 

Mezinárodní den míru. 

Od 14. října byla škola u důvodu mimořádných opatření uzavřena.  

Situace se zlepšila až za měsíc, kdy žáci prvního a druhého ročníku nastoupili na prezenční 

výuku. V této době probíhaly drobné projekty: Mikulášské učení a Vánoce a tradice. 

Distanční výuka byla znovu nastolena od 1. března  pro všechny žáky školy. V této době se žáci 

školy dobrovolně zapojovali do matematické soutěže Matematický klokan. Někteří s velmi 

pěkným výsledkem. Žáci třetího až pátého ročníku již pracovali čtvrtý měsíc distančně. V tomto 

nelehkém období jsme se snažili co nejvíce přiblížit práci ve škole, a tak byla zrealizována 

recitační soutěž po jednotlivých třídách. Z řad rodičů vyvstal dobrý nápad, vytvořit obrázky 

s velikonočním námětem a vystavit je  obci. Díky paní Fremlové, tak o sobě daly děti vědět na 

billboardech obce.  

V první polovině dubna se všichni žáci konečně vrátili do školy. Podmínkou bylo testování 

dvakrát týdně. Vše jsme zvládli a byli rádi, že konečně můžeme chodit do školy. Na konci 

měsíce už nic nebránilo uskutečnit první projekt na fotbalovém hřišti. Čarodějnický den. Našim 

hlavním cílem bylo znovu začlenění dětí a žáků do školní skupiny.  Malí čarodějové plnili úkoly 

zaměřené na matematiku i češtinu, proletěli se na košťatech a uvařili kouzelný lektvar. 

Od měsíce dubna probíhaly některé vyučovací hodiny v improvizovaných venkovních 

učebnách. Vznikla celkem čtyři místa v bezprostřední blízkosti školy. 

 Den evropských jazyků byl další projekt, kterého se účastnili i naši předškoláci. Skupiny si 

vylosovaly stát Evropy a získávaly o něm informace. Ty pak prezentovaly v závěrečném bloku 

projektu. Výstupem celého projektu byly ucelené informace vystavené v budově školy. 

Den Země 22. 4. jsme oslavili prací. Po třídách jsme vyrazili do míst blízko školy, tam sbírali 

odpadky, plnili úkoly zaměřené na poznání přírody. 

S přibývajícím hezkým počasím, jsme zařadili na konec měsíce května cvičení v přírodě. 

Jednotlivé třídy plnily úkoly zaměřené na environmentální výchovu a poznávání obce. 

Zábavná matematika je název projektu, který se uskutečnil pod záštitou společnosti Zábavné 

učení. Žáci prvního a druhého ročníku si vyzkoušeli nové pomůcky pro rozvoj matematického 

myšlení. 
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S radostí jsme plánovali školní výlet. Tato akce patří k nejoblíbenějším. Vzhledem 

k omezeným možnostem jsme zvolili ZOO Děčín. Počasí nám přálo a výlet se vydařil. 

Nápad udělat výlet na kolech jsme stihli realizovat v posledním týdnu školy s třetím a pátým 

ročníkem, nechyběla ani jízda zručnosti. 

Loučení s žáky pátého ročníku patří již neodmyslitelně k posledním akcím školního roku. Letos 

byla akce na zahradě školy. Veselé povídání bylo zakončeno únikovou hrou a přespáním ve 

stanu na školní zahradě. 

Všechny akce druhého pololetí jsme si velmi užili. Všem nám již osobní kontakt s dětmi chyběl. 

V průběhu července jsme si odpočinuli a v srpnu jsme již znovu vymýšleli aktivity pro kemp, 

který jsme realizovali pod hlavičkou Spolku Kvalitní život.. Náplní bylo prohlubování 

probraného učiva a společné aktivity zaměřené na socializaci. Do kempu byly zařazeny i děti 

nastupující v září do školy. Byl jim tak usnadněn přechod z mateřské školy. Předškoláci 

navázali. Navázali kontakty s budoucími spolužáky. 

V posledním týdnu měsíce srpna se celý učitelský sbor zúčastnil dvou školení zaměřených na 

formativní hodnocení a práci s třídním kolektivem. 
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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. 

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 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, bylo nainstalováno ve vestibulu školy. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Základní a Mateřská škola Petrovice naplňovala  Šablony pro ZŠ a MŠ II. Během školního roku 

2020/2021 bylo dokončeno čerpání této dotace, která byla zaměřena na šablony Školní asistent 

v mateřské škole a Školní asistent v základní škole. 

Multifunkční dílna s pěstebním a přírodovědným koutem se v druhém pololetí stala oblíbenou 

místností pro výuku jazyka a prvouky. Byla dovybavena dílna. 

V měsíci září  2020 byl spuštěn projekt přístavby mateřské školy. Vznikly prostory pro 

odkládání a sušení zimních věcí dětí, kuchyňka pro přípravu pokrmů vytvořených dětmi v rámci 

programu Začít spolu a v neposlední řadě i relaxační místnost pro děti, s interaktivním panelem 

zakoupeným ze Šablon II..  

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

přírody. 

Mateřská škola spolupracuje se sdružením Mrkvička. Zapojila se do programu Ekoškolka. 

Projekt Zdravé zoubky a Zdravý den byl zařazen do výuky prvouky prvního a druhého ročníku. 

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

domov je Evropa“ v omezené míře s ohledem na distanční výuku. 

Projekt příhraniční spolupráce dětmi s  Haus des Kindes – Bad Gottleubě byla v letošním 

školním roce přerušena. 
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11. Inspekční činnost ČŠI 

 

V letošním školním roce proběhla kontrolní činnost ČŠI  

Předmětem inspekční činnosti bylo získávání a analyzování informací o činnosti škol a 

školských zařízení v období po návratu žáků k prezenčnímu vzdělávání podle §174 odst. 2 

písm. a) školského zákona. 
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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 

 

- MUDr. Libora Dupala vykonávajícího bezplatnou závodní preventivní péči 

pedagogických i nepedagogických pracovníků Základní školy a Mateřské školy 

Petrovice 

 

- Rodičů 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. ŠP262 / 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 prostory Klubu maminek 

Petrýsek, o.s. 

- Na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor čj.ŠP 77 / 2020 Základní škola a 

Mateřská škola Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace prodloužila  

pronájem a bezúplatné užívání prostoru sklepa Mladým hasičům Petrovice. 

- Na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor čj.ŠP 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  

 

- 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). 
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- Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2020/21 činila 250,- Kč dítě /1měsíc. 

Byla úměrně krácena s ohledem na mimořádná opatření týkající se zákazu osobní 

přítomnosti dětí  na vzdělávání ve škole. 

 

- Ve školním roce 2020/21 byla vybírána úplata za školní družinu ve výši 200 Kč za první 

pololetí. Úplata  byla přesunuta do druhého pololetí taktéž z důvodu mimořádných 

opatření. 
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13. Spolupráce se zřizovatelem, rodiči, organizacemi a partnerskou 

školou 

Spolupráce se zřizovatelem  

V mateřské škole byla v září 2020 započata přístavba šatny a relaxační místnosti pro setkávání 

dětí financována z projektu, zaštítěným obcí Petrovice. 

Během školního roku byl průběžně upravován prostor před školní budovou a školní zahrada. 

 

Po dohodě bylo využíváno fotbalové hřiště a ohniště. 

 

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

Vedení školy úzce spolupracuje se starostkou obce, zastupiteli a  Spolkem pro obnovu a 

zachování tradic Petrovic.  

 

Spolupráce s rodiči 

Škola se snažila spolupracovat se zákonnými zástupci formou online schůzek, telefonickými 

rozhovory a konzultacemi prospěchu žáků. 

Rodičovské schůzky probíhali online. V letošním roce proběhly 3 rodičovské schůzky. Na 

těchto schůzkách rodiče byli informováni o prospěchu svých dětí a zavedení elektronické 

žákovské knížky, její obsluhy. 

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

za účasti rodičů a spolužáků. 

 



23 

Spolupráce se školami 

V letošním školním roce probíhala spolupráce ve formě dalšího vzdělávání pedagogů  

v Základní škole a Mateřské škole Libouchec. Školení byla zaměřena na práci se školní třídou 

a formativní hodnocení. Proběhlo vzájemné sdílení zkušeností ve výuce AJ. 

Byla navázána spolupráce se Základní školou a Mateřskou školou Řehlovice v rámci Šablon II 

– sdílení. 

Spolupráce s místními organizacemi 

Spolupráce se sportovními organizacemi, byla vzhledem k okolnostem přerušena. 

Spolupráce s Městskou policií 

V tomto roce výuka dopravní výchovy neproběhla 
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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. 25) 

 

 

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 

2020 ,zpracovala p. Hana Vyčítalová (1 list) 

 

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

 Evaluace Minimálního preventivního programu 

 

 

 

 

V Petrovicích 14. 10. 2021 

 

 

Vypracovala: ________________________________ 

Mgr. Květuše Leistnerová 

       ředitelka školy 
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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 
 

 

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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