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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 vyhláškou č. 150/2022 Sb 

 

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. Kateřina Benešová 

Koordinátor školního vzdělávacího programu Mgr. Michaela Kocourková 

Koordinátor environmentální výchovy Mgr. Veronika Mračková 

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 2021/22 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 2021/22 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 2021/22 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 2021/22  Mgr. Kateřina Benešová. 
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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 2021/2022 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. Veronika 

Mračková 
VŠ  

Učitelka ZŠ, 

úprava webových 

stránek, 

metodik EVVO 

 

Mgr. Kateřina 

Benešová 
VŠ  

Učitelka ZŠ, 

koordinátor SPJ 
 

Mgr. Michaela 

Kocourková 
VŠ  

Učitelka ZŠ, 

koordinátor ŠVP, 

speciální pedagog 
 

Dana Trojanová SŠ  
Vychovatelka ZŠ, 

učitelka ZŠ 
 

Šárka Šamsová SŠ  
Vychovatelka ZŠ, 

učitelka ZŠ 
 

Adéla Zavadilová SŠ  Asistent pedagoga  

Bc. Martina Špetová VŠ  

Asistent 

pedagoga, 

učitel AJ 
 

Markéta Brunclíková SŠ  Učitelka MŠ  

Markéta Petanová SŠ  Učitelka MŠ  

Veronika Káňová SŠ  Učitelka MŠ  

Bc. Helena Kubíková VŠ  
Vedoucí učitelka 

MŠ 
 

Jitka Trnková  Výuční list   
Vedoucí školní 

jídelny,  
Do 31.1.2022 

Natálie Tomková SŠ  
Vedoucí školní 

jídelny  
Od 1.2.2022 

Hana Němcová Výuční list  Kuchařka  

Olga Hubená Výuční list  Kuchařka   

Marek Oláh Výuční list  Uklízeč, školník Od.1.1.2022 

Aneta Murníková Výuční list  Uklízečka Od.1.1.2022 

Markéta Červinková Výuční list  Uklízečka  

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 2022/2023 do Základní školy a Mateřské školy Petrovice se dostavilo 

14 dětí. Odklad povinné školní docházky byl udělen 1. Na začátku školního roku byl udělen 1 

dodatečný odklad školní docházky. 

Ve  školním roce 2022/2023 navštěvuje 1. ročník 12 žáků. 

Celkový počet žáků navštěvujících ve školním roce 2022/ 2023 Základní školu a Mateřskou 

školu Petrovice je 41. 

Na začátku školního roku 2022/2023 nastoupilo do mateřské školy 11 dětí. 
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5. Výsledky a průběh vzdělávání žáků v ZŠ a MŠ Petrovice ve školním 

roce 2021/2022 

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

roku 2021/2022 byly probrány na pedagogické radě konané dne 21. ledna 2021 od 14 hod., viz „Zápis 

z pedagogické rady za první pololetí 2021/2022“.  

 Hodnocení distanční výuky a presenčního vzdělávání žáků v II. pololetí školního roku 2021/2022, 

bylo probráno na pedagogické radě konané dne 21. června 2022 od 14 hod, viz „Zápis z pedagogické 

rady, závěr školního roku 2021/2022“.  

 

 

Školní vzdělávací program je naplňován prostřednictvím ročních tematických plánů, které 

jsou podrobně zpracovány učiteli jednotlivých předmětů. Do těchto materiálů jsou 

zapracovaná průřezová témata a projekty školy.  

V rámci kontrolní činnosti ředitele školy dochází k ověřování jejich naplnění. 

 

I. pololetí počet II. pololetí počet 

celkový počet žáků 46 celkový počet žáků 47 

prospělo s vyznamenáním 39 prospělo s vyznamenáním 39 

prospělo 7 prospělo 8 

neprospělo 0 neprospělo 0 

nebyli hodnoceni 0 nebyli hodnoceni 0 

počet omluvených hodin celkem 3188 počet omluvených hodin celkem 2538 

průměrný počet  

zameškaných omluvených hodin 
69,30 

průměrný počet  

zameškaných omluvených hodin 
54 

počet neomluvených hodin celkem 46 počet neomluvených hodin celkem 0 

průměrný počet  

zameškaných neomluvených hodin 
1 

průměrný počet  

zameškaných neomluvených hodin 
0 

chování hodnoceno jako velmi 

dobré 
46 chování hodnoceno jako velmi dobré 47 

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 

žáci, kteří přešli na víceleté 

gymnázium 
0 

žáci, kteří přešli na víceleté 

gymnázium 
0 
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V průběhu školního roku 2021/ 2022 proběhlo 5 pedagogických rad v ZŠ a 2 pedagogické 

rady v MŠ.  

Ve školním roce 2021/ 2022 proběhlo 8 organizačních porad, jedna předmětová komise.  

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 školním roce 2021/2022 byla poskytována podpůrná opatření čtyřem 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. Michaelou Kocourkovou. Probíhaly také 

hodiny doučování, pod vedením Mgr. Veroniky Mračkové, Mgr. Kateřiny Benešové a Bc. 

Martiny Špetové. 

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

2021/22 15 žáků 5. ročníku. Dvanáct žáků přestoupilo do ZŠ a MŠ Tisá. Jeden žák opustil 

Českou republiku, dva žáci nastoupili do ZŠ Pod Vodojemem. 

V průběhu druhého pololetí byli přijati k základnímu vzdělání dva žáci z Ukrajiny. Jednalo se 

o uprchlíky před válkou na Ukrajině. Jeden žák navštěvoval 3. ročník a jeho prospěch byl 

výborný. Velmi hezky se zapojil mezi spolužáky a to díky velké podpoře třídní učitelky Mgr. 

Mračkové. Během letních prázdnin se opět vrátil do své země. Druhý žák navštěvoval 1. 

ročník. Zde byla nutná výrazná podpora asistenta pedagoga Adély Zavadilové. Ani tento žák 

již školu nenavštěvuje. 
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6. Kontrolní a hospitační činnost  

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

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

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

Hospitace a kontrolní činnost byla zaměřena na integraci žáků po distanční výuce. Na 

spolupráci asistenta pedagoga s učitelem, na způsoby hodnocení úrovně vědomostí, využívání 

sebehodnocení žáků, nové metody učení, naplňování výstupů školního vzdělávacího 

programu. Dále na využití slovního a formativního hodnocení ve výuce, metody učení, osobní 

přístup učitele, aktivitu žáků. 

Ve školním roce 2021/2022 bylo vykonáno 5 hospitací. 

Kontrolní činnost v mateřské škole byla zaměřena na vzdělávání dětí, naplňování třídního 

programu, na portfolia dětí, práci asistenta pedagoga. Nově probíhaly hodiny jazykové 

výchovy pro děti s OMJ v posledním roce předškolního vzdělávání, které výrazně přispěly 

k posílení jazykových schopností předškoláků. 
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7. Zpráva o činnosti mateřské školy Základní školy a Mateřské školy 

Petrovice  

Vzdělávání dětí probíhalo podle ŠVP „Mezi broučky“, byly zohledněny klíčové kompetence, 

složení jednotlivých tříd a individuálních zvláštností dětí. Měsíční témata jsou rozpracována 

v třídním programu a jsou rozdělena do týdenních integrovaných bloků, které na sebe 

navazují a pracují se všemi oblastmi předškolního vzdělávání. Zvláštní pozornost jsme 

věnovali rozvoji řečových a komunikačních dovedností u dětí s OMJ, taktéž vyrovnání 

deficitu ve vývoji dětem s OŠD. 

Předškolní vzdělávání se uskutečňovalo podle principů programu Začít spolu, který vede děti 

k samostatnému myšlení, kooperaci, vzájemné komunikaci a zodpovědnosti. Využíváme 

prvků socio-emočního programu „Dobrý začátek“, taktéž vedeme děti k ekologickému 

myšlení – pracujeme v projektu „Ekoškoly“. Letos jsme se opět zapojili do projektu na 

podporu předčtenářské gramotnosti Celé Česko čte dětem, letos „Každý den s pohádkou“.  

Ozdravný pobyt pro děti s názvem „Z pohádky do pohádky“ proběhl v Doubici. 

Spolupracovali jsme s obecním úřadem Petrovice a základní školou na různých akcích (Vítání 

občánků, Vánoční vystoupení v kostele sv. Mikuláše, Masopust, Jarní slavnosti). 

Vzdělávání dětí bylo obohaceno divadelními představeními (Sváťovo divadlo, Divadlo Na 

klice, Koloběžka) týdenními i kratšími projekty (Ukliďme si svět, Halloween, Tříkrálový 

průvod, Cestujeme po Vietnamu, Masopust, Vynášení Moreny, Mikulášská a vánoční nadílka, 

Muzicírování, keramické tvoření…). Intenzivní byla spolupráce se ZŠ (celoškolní akademie 

„Rebelové“, Den naruby, Masopust, vynášení Moreny, jarní dílničky…) a také s rodiči 

některých dětí (p. Doležal – přednáška u krmelce, výlet na Liškárnu), spolupráce při 

víkendových adventních aktivitách. Bohužel, přísná covidová opatření znemožňovala 

prohloubit a více aktivně zapojovat do vzdělávání rodiče dětí. Spolupracovali jsme s různými 

poradenskými zařízeními (PPP Ústí nad Labem, SPC Pod parkem) a také s klinickými 

psychology. 

V tomto roce naše mateřská škola přivítala na náslech programu Začít spolu i pedagogy 

z jiných mateřských škol (MŠ Povrly, ZŠ a MŠ Duhová cesta, MŠ Vaňov). 
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8. 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 2021/2022 podle 

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

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

preventivního programu za rok 2021/ 22) 

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

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

patologických jevů“. Akce byly realizovány dle plánu metodického preventisty. 

Třídnické hodiny probíhající každý měsíc byly zaměřeny na vztahy mezi žáky, na vybudování 

důvěry mezi žáky a učiteli. Opakovaným tématem třídnických hodin bylo bezpečné užívání 

internetu a sociálních sítí. 

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. 

Přílohou této zprávy je vyhodnocení metodického plánu preventisty. 
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9. Další vzdělávání pedagogických pracovníků  
Ve školním roce 2021/ 2022 bylo vzdělávání pedagogů uskutečňováno jak formou webinářů 

tak prezenčně. 

Pracovníci školy se zúčastnili 25 akcí s akreditací MŠMT k vzdělávání v rámci DVPP (další 

vzdělávání pedagogických pracovníků).  

 

Jméno, příjmení Vzdělávací akce 

Květuše Leistnerová  

Řízení pedagogického procesu, specifický výcvik 

(ČŠI) 

Ředitel koučem 

Prožitkové muzicírování 

Formativní hodnocení pro 1. stupeň 

Přijímací řízení do škol 

Triády 

Markéta Petanová Prožitkové muzicírování 

Veronika Mračková 

Prožitkové muzicírování 

Jak pomoci žákům z Ukrajiny se integrovat  

Informatika na 1. stupni ZŠ 

Jak poznat rizika poruch učení v 2. třídě  

Formativní hodnocení pro 1. stupeň ZŠ 

Jak používat aplikaci Woca Bee? 

Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou 

Triády 

Martina Špetová 

Prožitkové muzicírování 

Konverzační hry ve výuce cizích jazyků 

Praktické tipy pro výuku AJ 

Jak kreativně a hravě na gramatiku  

Kateřina Benešová 

Prožitkové muzicírování 

Digitální technologie na 1. stupni ZŠ 

Základy algoritmizace a programování 1. stupeň ZŠ 

Jak šetřit čas 

Formativní hodnocení pro 1. stupeň ZŠ 

Triády 

Letní škola Začít spolu 

Michaela Kocourková Formativní hodnocení pro 1. Stupeň ZŠ 

Veronika Káňová 

Prožitkové muzicírování 

Den ve třídě Začít spolu v MŠ 

Dokončení studia předškolní a mimoškolní 

pedagogika 
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Markéta Brunclíková 
Prožitkové muzicírování 

Den ve třídě Začít spolu v MŠ 

Helena Kubíková 

Prožitkové muzicírování 

Akademie Alternativa 1. ročník umělecké terapie - 

aterteterapie 

Šárka Šamsová Prožitkové muzicírování 

Dana Trojanová Prožitkové muzicírování 

Adéla Zavadilová 

Asistent pedagoga jako člen týmu 

Prožitkové muzicírování 

 

Jitka Trnková  Spotřební koš 

Ivan Förster 
Spisová služba v praxi, Studium pro asistenty 

pedagoga 
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10. Aktivity a prezentace školy 

Na škole ve školním roce 2021/ 2022  pracovalo pět zájmových útvarů. 

Dva zájmové útvary byly pro žáky zpřístupněny v rámci naplnění výstupů v rámci Výzvy č. 

02-20-080 Šablony III. Byla to Komunikace v cizím jazyce AJ +NJ a Badatelský kroužek. 

Školní rok jsme odstartovali společným výletem zaměřeným na adaptaci žáků. Cílovým 

bodem byly Malé Žernoseky – Opárenské údolí. Krásná podzimní příroda a dobrá atmosféra 

mezi dětmi bylo to pravé, co nám pomohlo rozjet úspěšný školní rok. 

 

Mezinárodní den míru jsme si připomněli sázením stromu jinanu dvoulaločného. Nejen 

sázení, ale i uvědomění si důležitosti míru byla významným bodem setkání. Na tento projekt 

jsme navázali projektem, Česká státnost. Žáci tvořili plakáty zaměřené na důležité mezníky a 

osobnosti naší vlasti. 

 

V říjnu jsme v rámci výuky tělesné výchovy zrealizovali výjezd do Ústí nad Labem na in- line 

bruslení. Pod vedením zkušených lektorů  se žáci učili, jak bruslit.  
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Akce 72 hodin jsme se zúčastnili již po deváté. Tradičně jsme roznesli seniorům využívajícím 

stravování v naší školní jídelně oběd. Odpoledne za účasti rodičů jsme pak vyčistili 

petrovický potok. Teplý čaj a vuřty přišly k chuti.  

 

Halloween je akce, kterou si málokteré dítě nechá ujít. Celodenní řádění příšerek a plnění 

úkolů bylo to pravé, co se k tomuto dni hodilo a všichni si to pěkně užili. 

Konec kalendářního roku už se nesl v duchu nácviku vystoupení u vánočního stromu, nácviku 

představení Živého betlému a výrobou vánočních dekorací pro prodej v kostele. 

Leden je měsícem, kdy v každém školním roce začíná výuka plavání. V tomto školním roce 

plavali žáci druhého až čtvrtého ročníku. Bylo to deset dvouhodinových lekcí. Lekce jsou 

vedeny plaveckou školou v plavecké hale Krupka.  

Dobré sněhové podmínky nám umožnily, realizovat projekt Sněhuláci pro Afriku. Škole se 

tak podařilo přispět na kola afrických dětí a stavění sněhuláků byla zábava. 

Konec masopustu jsme oslavili průvodem masopustních masek s hudebním doprovodem 

místních občanů, rodičů dětí a žáků. A tak nechyběla basa, housle, kytara, famfrnoch i 

vozembouch. K chuti přišly koláčky a jitrničky, které zajistily učitelky mateřské školy. 
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V rámci spolupráce s okolními školami jsme opět uspořádali meziškolní kolo recitační 

soutěže. Zúčastnilo se pět škol. Speciální cenu získal žák naší školy za recitaci básně, která 

byla napsána o Petrovicích.  

Spaní ve škole je akce, která je netrpělivě očekávaná u všech dětí. Karimatka, spacák a 

svačina je to, co nesmí chybět. Letošní spaní nám zpříjemnila paní Jirásková vyprávěním 

svých pověstí. Úniková hra před spaním děti dokonale unavila. 

Apríl jsme si užili dokonale. Byl to den naruby. Všichni zaměstnanci školy si v tento den  

prohodili svá povolání. Dětem tak uvařila paní vychovatelka, učila paní kuchařka. Pan školník 

byl učitel ve školce. Nešlo jen o legraci. Díky tomuto dni si zaměstnanci vyzkoušeli práci 

svých kolegů. 

Velikonoční dílny byly letos vylepšeny o soutěž. Ta byla vyhlášena o nejlepší velikonoční 

dobrotu. Rodiče s dětmi donesli velikonoční vaječnou roládu, mazance, koláče, a jiné 

laskominy. Atmosféra dílniček byla velmi pěkná, především proto, že jsme se upět sešli při 

této aktivitě po dlouhé době covidu. 

Ozdravný pobyt ve Chvojkovském mlýně v Podbořánkách byl po dvou letech pro žáky 

krásným zážitkem. Nechyběla návštěva zoologické zahrady v Plasech. Celodenní pobyty 

v přírodě a plnění úkolů v rámci projektu Les ve škole. 

Školní akademie bylo to pravé, co důstojně ukončilo dění v naší škole. Společně s dětmi ze 

školky, tak sál restaurace Radnice, zaplnily tóny muzikálu Rebelové. Za finančního přispění 

obce bylo celé vystoupení natočeno profesionálním kameramanem a zpřístupněno na 

webových stránkách školy. 

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

Letos byla akce u táboráku. Veselé povídání bylo zakončeno únikovou hrou a přespáním ve 

škole. 
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10.1. 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 Ústecký deník příspěvky o činnosti a akcích 

školy. 

Před zápisem k základnímu vzdělávání byl uskutečněn den otevřených dveří, o který byl 

velký zájem. 

Letáky s informacemi o aktivitách školy a školky byly distribuovány po obci i mimo ni a na 

internetových stránkách školy. 

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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11. Realizované projekty 

Základní a Mateřská škola Petrovice naplňovala Výzvu č.02-20-080 Šablony III.. Během 

školního roku 2021/ 2022 bylo započato čerpání této dotace. Ta je zaměřena na šablony 

Školní asistent v mateřské škole a Školní asistent v základní škole, školní kluby a projektové 

dny. 

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

místností pro výuku anglického jazyka a prvouky. Byla dovybavena dílna, kde pravidelně 

probíhala výuka pracovních činností a Keramika. 

V měsíci září 2021 byl spuštěn zkušební provoz přístavby mateřské školy. Velmi se osvědčily 

prostory pro odkládání a sušení zimních věcí dětí i  kuchyňka pro přípravu pokrmů 

vytvořených dětmi v rámci programu Začít spolu. Relaxační místnost pro děti, s interaktivním 

panelem zakoupeným ze Šablon II., byla také hojně využívána. 

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 Ekoškola. 

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“.  

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

školním roce ještě  přerušen.   
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12. Inspekční činnost ČŠI 

V  školním roce 2021/2022 neproběhla školní inspekční činnost. 
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13. 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 III. 

 

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. ŠP 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 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 

 

- Na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor Základní škola a Mateřská škola 

Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace pronajímá ode dne 1. září 

2017 bezúplatně prostory cvičebny SK Hraničáři Petrovice 
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- Na základě smlouvy o nájmu poskytuje Základní škola a Mateřská škola Petrovice 

okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace ode dne 1. září 2021 bezúplatně 

prostory cvičebny kroužku Cvičení žen 

 

- 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 2021/ 22 činila 250,- Kč dítě / 1 

měsíc.  

 

- Ve školním roce 2021/ 22 byla vybírána úplata za školní družinu ve výši 200 Kč za 

jedno pololetí.  
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14. Spolupráce se zřizovatelem, rodiči, organizacemi a partnerskou 

školou 

Spolupráce se zřizovatelem a místními organizacemi 

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

zachování tradic Petrovic, Mladými hasiči, Sportovními kluby (Judo, Fotbal, Cvičení žen), 

Petrovickým pěveckým sborem. 

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

Pomáhala technicky při organizaci nejrůznějších akcí. 

Záměrem obce je celková rekonstrukce střechy a nová fasáda školy. 

Ve fázi výběru dodavatele, je výměna osvětlení v učebnách základní školy, které je již 

v rozporu s hygienickými a bezpečnostními předpisy. 

Škola se podílela na akci vítání nových občánků Petrovic. Účastnila se jarních slavností a 

rozsvěcení vánočního stromu. 

V místním kostele škola přispěla k vánoční pohodě dramatizací vánočního příběhu, letos 

obohaceného malým trhem výrobků žáků naší školy. Společně s punčem byla atmosféra 

vánoc dokonalá. 

V mateřské škole byla v září 2021 dokončena přístavba šatny, relaxační místnosti pro 

setkávání dětí, sborovna pro učitelky MŠ. Celý projekt byl zaštítěn obcí Petrovice. 

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

Vytvořena příjezdová plocha (parkoviště) pro zaměstnance MŠ. 

 

Po dohodě bylo využíváno fotbalové hřiště a ohniště. K výuce a relaxaci žáků bylo využíváno 

asfaltové hřiště. 

 

Zájmovým organizacím byla  bezplatně poskytovaná tělocvična a další  prostory.   

 

Spolupráce s rodiči 

Škola spolupracovala se zákonnými zástupci formou společných schůzek, konzultacemi 

prospěchu žáků, informacemi na webových stránkách školy. 

Schůzky s rodiči probíhali presenčně. V letošním roce proběhly tři rodičovské schůzky. Na 

těchto schůzkách rodiče byli informováni o prospěchu svých dětí, obsluze elektronických 

žákovských knížek a dalších organizačních záležitostech. V rámci společných částí schůzek 

byli zákonní zástupci informování o plánovaných akcích školy, ozdravném pobytu a dalších 

aktivitách školy. 
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Na základě návrhu školské rady došlo k několika neformálním setkáním s rodiči. Tato setkání 

byla vždy velmi příjemná a přínosná z hlediska námětů na akce školy za pomoci rodičů. 

Příkladem je nově zorané políčko za školou, které nám umožní ukázat dětem a žákům naší 

školy pěstování plodin pro tento region typických. 

Pro žáky pátého ročníku bylo uspořádáno v rámci rozlučky se školou posezení u táboráku za 

účasti rodičů a spolužáků. Následovalo přespání ve škole a výsadba rododendronu, což již 

patří k tradicím školy. 
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Spolupráce se školami 

I v letošním školním roce probíhala spolupráce ve formě dalšího vzdělávání pedagogů  

v Základní škole a Mateřské škole Libouchec. Školení byla zaměřena na vedení schůzek 

s rodiči formou triád. 

Byla obnovena akce recitační soutěž. V letošním roce se jí zúčastnilo 5 škol. Díky 

sponzorskému daru, byly ceny pro účastníky bohaté. 

 

 

 

Spolupráce s Městskou policií 

Žáci se v tomto roce účastnili výuky dopravní výchovy. Výuka probíhala ve čtyřech blocích. 

Poslední blok byl praktický výcvik na dopravním hřišti v Ústí nad Labem. 
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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  

 

Přílohy ke kap. 13. 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 

2021 ,zpracovala p. Hana Vyčítalová (1 list) 

 

Přílohy ke kap. 8. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 Evaluace Minimálního preventivního programu 

 

 

 

 

V Petrovicích 14. 9. 2022 

 

 

Vypracovala: ________________________________ 

Mgr. Květuše Leistnerová 

       ředitelka školy 
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