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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Název:  Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, okres Ústí nad Labem
Sídlo:  Masarykova 559, Chabařovice, 403 17
IČO:  70944105
Telefon: 475 225 186 , 602 149 049
Web:  www.zschaba.cz
E-mail:  skola@zschaba.cz, zschaba@volny.cz

Ředitel: Mgr. Jiří Sochor
Vzdělání: Učitelství pro 2. stupeň základní školy, obor fyzika a základy techniky, 
 funkční studium FS I, specializační studium ICT koordinátor

Zástupce: Mgr. Dagmar Brožová
Vzdělání: Učitelství pro 1. stupeň základní školy, specializace speciální pedagogika

Zřizovatel: Město Chabařovice
Sídlo:  Husovo náměstí 183, Chabařovice, 403 17
IČO:  00556912
Starosta:  Mgr. Josef Kusebauch

Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Je zařazena do rejstříku škol, vystu-
puje jako příspěvková organizace. Poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu 
ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie. 
Poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou, ekologickou, rodinnou a občanskou  
výchovu žáků.

Škola má devět postupných ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen 
prvním až pátým ročníkem, druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Vyučování ve škole pro-
bíhá podle učebních dokumentů schválených ministerstvem školství.

Škola připravuje žáky pro praktický život i další studium. Vychovává občana Chabařovic hr-
dého na své město.

V roce 2012/13  došlo k mírnému poklesu počtu dětí, přesto byly otevřeny dvě první třídy s 
hraničním počtem dětí  okolo 15. Snahou školy je především v prvním ročníku zajistit co největší 
individuální přístup k dětem, což menší počet dětí  umožňuje. Přesto je třeba myslet i na provozní 
náklady. Proto se počítá  s tím, že v případě  úbytku žáků pod 30 v ročníku, budou málo početné 
třídy v dalších  ročnících slučovány. Kapacita školy je dostatečná. Nedostačující  nadále zůstávají 
počty kmenových učeben v budově školy. 

 V roce 2012/13 musely být obsazeny kmenovými třídami i  odborné učebny (např. učebny 
fyziky a  výtvarné výchovy) a navíc chybí odborná učebna pro výuku cizích jazyků a hudební 
výchovy, což je z hlediska provozu problematické.  Chod výuky na 2.stupni je vyřešen systém 
přesunů na vyučovací hodiny, který si žáci 2.stupně zažili již v předchozích letech. Rovněž se 
osvědčily zesílené dozory na chodbách tak, aby byla zajištěna bezpečnost žáků při pohybu po 
škole. Na počatku roku 2013 zastupitelstvo města schválilo proces sloučení základní a praktické 
školy s platností od 1.9.2013. Vznikne tak odloučené pracoviště, kde je možné hledat další učební 
prostory. Ukazuje se však nutnost investice do nových prostor, která se musí zahrnout do rozpoč-
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tu pro rok 2014, tak aby prostory byly připravené pro školní rok 2014/15. Počítá se s vytvořením 
dvou kmenových učeben pro žáky 1.stupně a místnost pro 3.oddělení družiny. 

V případě, že nedojde k navýšení počtu tříd, je škola  připravena v tomto režimu  zajistit pro-
voz v jedné budově i pro příští školní rok.

Školská rada se sešla v roce 2012/13 celkem dvakrát. V prvním pololetí projednala a schválila 
výroční zprávu za rok 2012/13, dále zvážila možnosti stěhování některých tříd do dolní školní 
budovy (ZUŠ - Husovo náměstí), seznámila se s průběhem čerpání dotace z projektu EU peníze  
školám (vybavení nové učebny informatiky) a zapojením školy do projektu na výuku volitelného 
předmětu Enviromentální výchova pro žáky 2.stupně v roce 2013/14 (získání prostředků na ná-
kup netradičních učebních pomůcek).

Ve druhém pololetí školská rada projednala způsob sloučení zakladní a praktické školy a or-
ganizaci výuky na odloučeném pracovišti (přechod práv a povinností, převod majetku atd.). Pro-
jednala plánované investiční akce realizované o hlavních prázdninách (rekontrukce sborovny, 
malování školy a výměna oken v tělocvičně). Členové školské rady se seznámili s výsledky 
šetření České školní inspekce, která proběhla v listopadu 2012.

2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE 

Ve škole se již ve všech ročnících a na obou stupních (1. až 9.ročník) vyučoval vzdělávací obor 
79 - 01 - c/01 Základní škola, nová soustava. Učební plány tříd i jednotlivých předmětů se řídi-
ly ve školním roce 2012/13 školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání: Moudrá 
sova č.j.: 582/2007.

3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

Tabulka 1 - Přehled počtu pracovníků
Počet pracovníků celkem Počet pedagogických pracovníků

Školní rok 11/12 12/13 11/12 12/13

Pracovníci fyzic. přep. fyzic. přep. fyzic. přep. fyzic. přep.

ZŠ 25 23,73 24 22,73 20 18,73 19 17,73

ŠD, ŠK 3 3 3 2,36 3 3 3 2,86

Přípr. třída 1 1 1 1 1 1 1 1

Asistent ped. 1 0,625 2 1,35 1 0,625 2 1,35

Tabulka 2 - Přehled pracovníků školy
Jméno Vzdělání Odbornost Praxe Poznámka

Jiří Sochor VŠ F, ZT 14 ředitel, ICT koordinátor

Dagmar Brožová VŠ 1. st. ZŠ 24 zástupce ředitele 

Hana Hrstková VŠ OV, RJ, NJ 32 výchovný poradce

Klára Šafránková VŠ ČJ, AJ 8 koordinátor ŠVP
školní metodik prevence

Hana Velímská VŠ VV, RJ 45

přehled oborů vzdělání

přehled počtu pracovníků

přehled pracovníků školy

Přehled oborů a pracovníků školy

základní údaje 
o školské radě
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Gabriela Menčlová VŠ 1. st. ZŠ 21

Marcela Patrovská VŠ 1. st. ZŠ 32

Hana Pelcová VŠ 1. st. ZŠ 34

Jana Šromová VŠ 1. st. ZŠ 18

Elena Urieová VŠ 1. st. ZŠ 20

Sylva Přikrylová VŠ 1. st. ZŠ

Dagmar Palubová VŠ 1. st. ZŠ 26 učitel a asistent pedagoga

Lucie Křivská VŠ 1. st. ZŠ 11

Vědunka Vašátková VŠ M, ZT 34

Jiří Morávek VŠ ČJ, OV 11

Andrea Břehovská 
Lásková

VŠ M, PŘ 8

Lucia Vaterková VŠ AJ 1

Roman Kepič SŠ CH,TV 3 student 3.ročníku PF 

Dana Soušková SŠ asistent 1 asistent pedagoga

Marta Hradová SŠ vychovatelka 27 učitelka přípravné třídy

Bronislava Krbcová SŠ vychovatelka 32

Lenka Najmanová SŠ vychovatelka 33

Šárka Šamsová SŠ vychovatelka 7

Vlasta Tovarová SŠ hospodářka 36

Jiří Kaše SŠ školník 26

Ludmila Nagyová SOU uklízečka 18

Ivana Šindelářová SOU uklízečka 14

Marcela Toušková ZŠ uklízečka 11

4. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 

Podmínkou pro přijetí dětí do školy je, že do začátku školního roku dovrší šesti let a jsou těles-
ně i duševně přiměřeně vyspělé. Pro přijímání žáků jsou stanovena kritéria.

K zápisu pro školní rok 2012/2013 se dostavilo 32 dětí, z toho 12 dětí  zažádalo o odklad 
školní docházky. Všem 12 žádostem bylo po dodání potřebných dokladů vyhověno a 20 dětí bylo 
přijato. Do dvou 1. tříd ve školním roce 2012/2013 nastoupilo celkem 30  žáků včetně 8 dětí po 
odkladu a 2 děti se přistěhovaly.

Zápis pro školní rok 2012/2013 se konal 2.února 2013 od 13 do 18 hodin. Rodiče byli o zápisu 
vyrozuměni na plakátovacích plochách, informačním kanálem města, místním rozhlasem a na 
webových stránkách školy.

přehled pracovníků školy
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5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

Mravní, estetická, pracovní, zdravotní, tělesná, dopravní, ekologická, rodinná a občanská vý-
chova, výchova k výběru povolání, chování v krizových situacích, protidrogová a protiagresivní 
prevence žáků se realizuje ve všech vyučovacích předmětech, činnostech školní družiny, zájmo-
vých útvarech a v rámci projektu školního vzdělávacího programu „Moudrá sova“. Cílem je 
výchova samostatného, odpovědného občana České republiky a občana města Chabařovice. 

Chování žáků se daří držet na přijatelné úrovni díky soustavnému působení pedagogů a jejich 
vzájemné spolupráci s metodikem primární prevence, který má propracovaný plán a aktivně po-
skytuje metodickou pomoc učitelům. Občasné projevy drzého či vulgárního chování jsou řešeny 
okamžitě a důsledně ve spolupráci s rodiči. Záškoláctví je dlouhodobě na  nízké úrovni i díky 
důslednosti učitelů. Rovněž rodiče se naučili ve většině případů včas omlouvat děti jak telefonic-
ky, tak prostřednictvím školního mailu.  Ve vyjímečných  případech zveme rodiče do školy a při 
větší počtu neomluvených hodin podáváme hlášení na Odbor kontroly Magistrátu města Ústí nad 
Labem.  U některých  případů jsou požadovány omluvenky pouze od lékaře.

Závažné prohřešky jsou řešeny ve spolupráci s odborem sociálních věcí Magistrátu města Ústí 
nad Labem. Dobře funguje i spolupráce s Městskou policií Chabařovice a Policií ČR. Škola úzce 
spolupracuje i s pracovníky PPP a odborem OSPOD. Do školy dle potřeby dojíždí kurátor, který 
pománá řešit problémy nejen samotných žáků, ale je připraven poskytnou poradenskou pomoc i 
rodičům. Někteří rodiče toho využili.

Na konci školního roku byly uděleny pochvaly za příkladnou práci, mimořádné činnosti, cho-
vání a reprezentaci školy celkem 15 žákům.

Odborná a pedagogická způsobilost (přestože se jedná spíše o menší školu) se drží na vysoké 
úrovni. 90 procet učitelů je odborně způsobilých, zbývající část tvoří studenti vyšších ročníků 
pedagogické fakulty a ti, kteří učí některý předmět, na který nemají aprobaci, se na něj svědo-
mitě připravují a často konzultují s odborníky. Využívají též kurzů institucí pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků. Průběžně byly prováděny hospitace vedením školy zaměřené na sle-
dování metod výuky a hodnocení žáků. Při nasledných rozborech byla dávána různá doporučení. 
Hlavní důraz byl kladen na činnostní učení a častější průběžné hodnocení žáků v hodinách jako 
forma kladné motivace.

 V pedagogickém sboru jsou rovnoměrně zastoupeny všechny generace. Větší část pedagogic-
kého sboru je již několik let stálá, i když  každoročně dojde k výměně jednoho až dvou pedagogů. 
Nejčastější příčinou jsou organizační důvody, mateřská dovolená, či kvalifikovanost. Podařilo se 
získat druhého kvalifikovaného učitele anglického jazyka. Všichni učitelé si podle osnov přísluš-
ných učebních programů vypracovali tematické plány, které ve školním roce 2012/2013 splnili. 

Cílem vedení školy je zaměstnávat kvalifikované pedagogy, stabilizovat pedagogický sbor a 
novým a mladým začínajícím učitelům usnadnit začlenění do pedagogického sboru. Pedagogický 
sbor schválil etický kodex zaměstanaců školy.

Pedagogičtí pracovníci se snaží přistupovat k žákům s ohledem na jejich věk, schopnosti a 
možnosti. Počet integrovaných žáků se zdravotním postižením (nejčastěji SPU)  nadále přibývá. 
V roce 2012/13 byl na 25 dětí, což činí 10% z celkového počtu žáků. Práce s těmito žáky  klade 
na pedagogy větší nároky na individuální přístup a respektování pracovních postupů dle dopo-
ručení PPP. V této oblasti máme stále rezervy i ve způsobu objektivního hodnocení žáků. Proto 
je třeba se nadále vzdělávat. Nadaní žáci se zapojovali do různých soutěží a olympiád, dostávali 

odborná způsobilost
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samostatné a  dobrovolné úkoly, pracovali na různých projektech a pořizovali a zpracovávali 
multimediální materiály z akcí školy.

Na škole působili dva  asistenti pedagoga ve třídách 1.stupně s žáky se zdravotním postižením. 
Kromě nezbytné pomoci zdravotně postiženému žákovi se aktivně zapojovali i do pomoci žákům 
s vývojovými poruchami učení, což se ukazuje být  vemi přínosné. Většina žáků se specifickými 
pouchami učení navíc využívá možnosti navštěvovat hodiny ambulatní nápravy, které škola na-
bízí bezplatně.

Již několik let škola nabízí  přípravnou třídu, kterou se daří naplňovat žáky se sociálním zne-
výhodněním. Rodiče i učitelé si tuto předškolní výchovu pochvalují a mají o ni zájem. Děti zde 
díky individuálnímu přístupu učitele zabavnou formou získávají potřebné pracovní návyky a ko-
munikativní dovednosti. To vede k jejich snadnějšímu přechodu do školy.

Ve škole jsou dvě oddělení školní družiny pro žáky prvního stupně a oddělení školního klubu 
pro žáky druhého stupně. Školní klub je zřízen především z důvodu dojíždění žáků z okolních 
obcí. Družina i klub mají k dispozici všechny prostory a pozemky školy a areál koupaliště v Cha-
bařovicích. Dlohodobě se ukazuje zájem rodičů o tyto zájmové útvary, kde děti smysluplně tráví 
odpolední volný čas.

Ve spolupráci se zřizovatelem se dlohodobě daří udržovat partnerské vztahy i v zahraničí. V 
zimě je pro žáky  pořádán lyžařská kurz ve Ždiru (Slovensko - Belanské Tatry), kde se mohou 
děti setkat s se svými sloveskými kamarády z partnerké školy. V létě se udržují partnerské vztahy 
s  obcí Drebach (Německo) formou  výměnných  letních taborů pro děti.

Zanedbatelná není ani mimoškolní činnost. Pracuje u nás řada kroužků buď v rámci školního 
klubu, nebo odpoledne ve volném čase s učiteli nebo rodiči žáků, organizovaných občanskými 
sdruženími: SRPDŠ - Sdružení rodičů a přátel dětí a školy, TJ Slovan Chabařovice. Další vol-
nočasové aktivity organizují rodiče žáků mimo organizaci školy (kopaná,  mladí hasiči, plochá 
dráha, ap.). 

Škola je rovněž centrem sportovního a společenského vyžití pro občany celého města 
Chabařovice. V odpoledních i večerních hodinách probíhají kroužky a kurzy, které navštěvují 
nejen žáci, ale i dospělí. Nejčastěji se jedná o aktivity spojené s pronájmem tělocvičny (aerobik, 
florbal, tanec, kondiční cvičení). V prostorách školy je v činnosti i keramická dílna, kam dochá-
zejí rovněž lidé všech věkových kategorí. 

Rodiče žáků jsou významným partnerem školy. Spolupráce probíhá převážně na formální 
úrovni, prostřednictvím rodičovských schůzek nebo formou konzultací při individuální komuni-
kaci. Často rodiče komunikují prostřednictvím e-mailové pošty.

Postoj rodičů ke škole je různý, ale má zasadní význam na výchovu a vzdělávání žáků. Nutná 
je důvěra rodičů v kvalitní a spolehlivé služby školy. Ze strany školy  je důležitá  častější informo-
vanost rodičů nejen o prospěchu a chování dětí, ale i objasňování a vysvětlování různých postojů 
a přístupů školy ke vzdělávání a výchově. Ze strany rodičů  bychom uvítali větší spoluúčast na 
projektech a akcích pořádaných školou, která vzbudí jejich zájem a porozumění. 

Cestu je možné hledat v budování  rodičovských třídních kolektivů, kde významnou roli se-
hrávájí třídní učitelé. Netradiční rodičovské schůzky jsou jednou z možností jak přilákat rodiče 
k dialogu. Společný zájem rodičů pak vede k snadnějšímu naplňování určitých představ a cílů 
školy a rodičů. Příkladem je organizování školy v přírodě, poznávacích pobytů apd. V některých 
třídách se to daří, výsledkem jsou  dobrovolné práce na úpravách a zvelebování tříd, péči o vý-
sadbu stromků v rámci projektu Strom života. Individuálně někteří rodiče poskytují škole drobné 
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sponzorské dary.
Tabulka č. 3- Odborná způsobilost výuky  po předmětech v %

Předměty hodiny odborně % neodb. % z toho jiný st. %

1. třída 40 40 100

2. třída 28 28 100

3. třída 48 48 100

4. třída 31 23 74 8 25 5 16

5. třída 52 46 88 6 12 6 12

Celkem za 1. stupeň 199 185 93 14 7 11 6

Matematika 16 16 100

Informatika 3 3 100

Český jazyk 17 17 100

Anglický jazyk 18 18 100

Německý jazyk 6 6 100

Dějepis 8 8 100

Zeměpis 6 6 100

Přírodopis 4 4 100

Biologie člověka 2 2 100

Geologie a ekologie 3 3 100

Fyzika 8 6 75 2 15

Chemie 4 0 0 4 100

Občanská a 
rodinná výchova

4 4 100

Hudební výchova 3 2 67 1 33 2 67

Společenský tanec 
a chování

1 1 100

Výtvarná výchova 7 7 100

Tělesná výchova 8 6 75 2 25

Pracovní činnosti 4 4 100

Volba povolání 1 1 100

Výchova k občanství 1 1 100

Volitelný předmět 12 12 100

Celkem za 2. stupeň 137 128 93 9 7 2 1

Celkem za školu 336 313 93 23 7 13 4

                 odborná způsobilost
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Tabulka č. 5 - Prospěch žáků základní školy
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á
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šk
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2.
 o
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vn
á

 z
kk
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šk
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1. 27 1 26 1 - - - -

2. 28 2 21 7 - - - -

3. 33 8 23 10 - - - -

4. 24 2 14 18 - - - -

5. 36 6 14 21 1 - - -

6. 24 3 6 17 1 - - -

7. 25 2 6 16 3 - - -

8. 22 0 6 11 5 - - -

9. 21 0 2 18 1 -

Celkem 253 24 122 120 9

Tři žáci ukončili devítiletou školní docházku v 8. třídě. 

Tabulka č. 4 - Druhý a třetí stupeň z chování
Pololetí Počet žáků 2. stupeň % 3. stupeň %

1. pololetí 243 2 0,8 - -

2. pololetí 240 0 0 - -

Tabulka č. 5 - Zameškané hodiny
Pololetí Počet žáků Zameškané Nemluvené % 

1. pololetí 255 9385 12 0,1 

2. pololetí 240 12728 50 0,4

Tabulka č. 6 - Přehled zájmových útvarů
Zájmový útvar Cílová skupina Zájmový útvar Cílová skupina

Aerobik 4. - 8. ročník Angličtina 1. ročník

Taneční kroužek 1. stupeň Výtvarný kroužek 1. a 5. ročník

Kroužek němčiny 4.-5. ročník Volejbal 1. a 2. st.

Florbal 3. - 9. ročník Keramika 1.st

Pohybové hry 2. - 4. ročník Dovedné ruce přípravný ročník

prospěch  žáků

hodnocení chování 

zameškané hodiny 

zájmové útvary 

Údaje o výsledcích vzdělávání
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6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

Základní škola Chabařovice svou velikostí a počtem žáků nepatří mezi nejohroženější loka-
lity z hlediska výskytu rizikového chování. Tuto oblast má na starosti školní metodik prevence 
(Mgr. Klára Šafránková (Pečivová) a je podrobně popsána v minimálním preventivním programu 
školy.

Šk. metodik se v této problematice pravidelně vzdělává na seminářích a kurzech (viz množství 
absolvovaných kurzů v každoroční výroční zprávě) nebo aktuální poznatky doplňuje formou sa-
mostudia. V případě nejasnosti konzultuje svůj postup s vedením školy nebo jinými odborníky.

Děti jsou pravidelně informovány (třídnické hodiny, preventivní bloky, nástěnky, besedy...) V 
případě problému mohou kdykoliv oslovit šk. metodika, napsat email, využít konzultační hodiny 
atd.

Škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou i jinými institucemi a využívá 
nárazových akcí a projektů, které se jí zdají smysluplné. Nejvíce tyto akce směřujeme na 2. 
stupeň. Snažíme se, aby se prevence a zdravý životní styl staly přirozenou součástí života školy, 
školních osnov a výuky jednotlivých předmětů a nebyly pojímány jako nadstandardní aktivita 
školy.

Pro prevenci je důležité i smysluplné trávení volného času, proto škola nabízí nejen školní 
družinu a klub, ale i různé kroužky. Škola také pořádá spoustu akcí, do kterých se děti zapojují 
(projekty, akademie, noci ve škole, atd.)

Ve školním roce 2012/2013 jsme svou pozornost opětovně soustředili na práci se třídou a 
stmelování třídních kolektivů. Třídnické hodiny byly napevno v rozvrhu a konaly se jednou mě-
síčně. Na některých třídách bylo možno systematickou práci tř. učitele pozorovat již po roce, 
některým kolektivům a vyučujícím to zabere dobu delší.

V naší škole jsme v roce 2012/2013 zaznamenali mírný výskyt sociálně patologických jevů 
– zejména nevhodné chování, agresivitu dětí, násilí, šikanu, náznaky sexuálního obtěžování. 
Některé případy byly řešeny pouze s vedením a třídními učiteli, některé předány kurátorům a 
řešeny společně s  OSPOD, jeden dokonce oznámen policii. 

Případy zneužívání drog jsme nezaznamenali.
V minulém roce byly projednávány 3 případy šikany. Byla však řešena v počátcích, proto 

nedošlo k vážnějším případům. Děti se buď samy svěřily učitelům, nebo si změny v chování či 
incidentů všimli sami kantoři, v jednom případě o ubližování informovali rodiče, ten se ale ode-
hrával mimo školu, rodičům proto bylo doručeno oznámit věc na policii.

Případy jsou řešeny vždy individuálně, dle doporučeného postupu odborníka (M. Kolář). Si-
tuace se poté nadále mapuje.

Šk. metodik v uplynulém roce absolvoval kolem 40 jednání. Vedl množství rozhovorů s dětmi, 
problémy řešil asi s 20 jedinci. Někdy tento rozhovor stačil, jindy byl doporučen další postup či 
předán kontakt na další instituce. Proběhlo také asi 8 setkání s rodiči a přibližně 8 konzultací s 
učiteli. Uskutečnilo se také několik schůzek s různými institucemi kvůli projektům a jednání s 
kurátory a policií. Osvědčila se také komunikace emailová. 

 Metodik byl také přítomen u výchovných komisí. Průběžně se radil s vedením školy, které je 
ke schůzkám a konzultacím velmi vstřícné a jehož pomoc je vždy profesionální a efektivní. 

prevence patologických jevů 

Prevence sociálněpatologických jevů
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Na ZŠ proběhl již tradiční projekt Dítě a právo. 
6. třída byla vybrána na Projekt „Jak se nestát závislákem“, který probíhal v PPP ÚL. 
Konaly se i další každoroční akce (přednášky – gynekologická prevence, HIV...)
Metodik také využívá náhlých suplování (tzv. pedagogických dozorů) k realizaci prevence.
O proběhlých preventivních akcích se píše ve výroční zprávě MPP.
Metodik absolvoval kurz Práce se třídou (asi 16 hodin) a několik seminářů zaměřených na 

prevenci, klima třídy, školy, psychodynamiku atd.

7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Tabulka č. 7 - Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce
Jméno Název Datum Poznámka

Doplnění kvalifikace

Rozšíření kvalifikace

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Klára Pečivová Komunikace a právo ve škole 30.8.2012

Making Grammar Fun 30.10.2012

Třídní klima 14.11. 2012

Práce se třídou 5.2.2013

Práce se třídou 5.3.2013

Třídní klima - sociometrie 19.3.2013

Aktivity a hry pro třídnické hodiny 2.4.2013

Kázeň a klima školy 23.4.2013

Aktivity a hry pro práci se skupinami 21.5.2013

Jak porozumět psychodynamice 22.5.2013

Změny v ŠVP 27.5.2013

Dagmar Brožová Práce s nadanými žáky 21.5.2013

Změny v ŠVP 27.5.2013

Jana Šromová Tvořivá škola - matematika 2.tř 15.9.2012

Tvořivá škola - činostní učení  v ČJ  3.roč. 20.2.2013

Jiří Sochor konference - tvorba nového ŠVP a
testování žáků

22.4.2013

Kurz Aj - úroveň A1 září- červen 2013

Marcela Patrovská Tvořivá škola - matematika 2.tř 15.9.2012

Roman Kepič Práce s měřícími přístroji PASCO 4.4.2013

další vzdělávání 
pedagogických pracovníků

vzdělávání pedagogických pracovníků
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Jméno Název Datum Poznámka

Netradiční formy rozcvičení v TV květen 2013

Vzdělávání  pedagogického sboru

Pedagogický sbor Vytváření DUM průběžně projekt EU peníze 
školám

Jiří Morávek
Hana Hrstková 
Dagmar Brožová
Jana Šromová

SPU a jejich redukace 5.3.2013 ambulantní náprava

Jiří Sochor
Roman Kepič
Dagmar Brožová
Andre Břehovská 
Lásková

Práce s měřícími přístroji PASCO 4.4.2013 Enviromentální výchova

V roce 2012/13 se o vedlejších prázdninách hromadná vzdělávání nekonala a učitelé se inten-
zivně věnovali tvorbě a ověřování DUMů v rámci projektu EU peníze školám. Ty jsou důležité k 
naplnění výstupů projektu, který skončí 18.dubna 2014. Do tohoto termínu musí škola odevzdat  
636 výukových materiálů, což vyžaduje velké usilí a práci navíc pro pedagogiky. Tyto materiály 
by zároveň měly inovovat výuku a zpestřit vyučovací hodiny.

Individuální vzdělávání  řešil každý pedagog samostatně dle vlastní potřeby a možností ško-
ly. 

        
8. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI

8.1 KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A VZDĚLÁVACÍ AKCE 2012- 2013

8.1.1 Kulturní akce:
  Spejbl a Hurvínek – divadelní vystoupení
  Letové ukázky - dravci
  Vánoční koncert - Solideo
  Muzeum UL
  Koncert ZUŠ
  Divadlo Rozmarýnek
  Rock v české hudbě - Šlick
  Ezopovy bajky - představení školního divadelního kroužku

8.1.2 Výtvarné soutěže:
  Terezín   – 1. místo, kolektiv 6.+7.tř (republika)
  Naše město   – cena pro kolektiv 8.+9.tř (okres)
  Lidice   – 2 ceny pro žáky (mezinárodní soutěž) 
  Naše příroda   – 1. až 3. místo (okres) a 2. místo (kraj)
  Komiks II.   - cena pro kolektiv 9.tř
  PO očima dětí   - 1.a 3.místo (okres)

     - 2.místo  (kraj)

8.1.3 Výstavy:
  Betlémy 
  Giganti - muzeum UL 

Další aktivity školy

                                               výstavy

výtvarné soutěže

kultura
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další vzdělávací akce

8.1.4 Sportovní akce:
  Vánoční turnaj stol. tenis - 2.stupeň 
  Novoroční turnaj ve stol. tenise - 1.stupeň 
  Minivolejbal -  4.místo (mladší žáci) - dlouhodobá soutěž (5.turnajů)
  Školní přebor ve šplhu
  Atletický čtyřboj  - 3.místo (starší žáci)

    - 1.a 2.místo jednotlovci 
  Pohár rozhlasu - atletika (2.stupeň)  - 2.místo (míček, štafeta, 60m)

      - 3.místo (koule)
8.1.5 Olympiády:
  Matematický klokan (2. až 9.ročník)
  Pythagoriáda - okresní kolo (4.místo) 
  Němčina olympiáda - školní kolo

8.1.6 Další vzdělávací akce

  Přednáška – digitalizace archiválií
  Přednáška - policie dětem
  Přednáška - antikoncepce a pohl. choroby
  Přednáška - Děti a právo (primární prevence)
   Přednáška - cizinci v ČR a jejich integrace
   Exkurze - Zdravé děti, prevence  (Masarykova nemocnice)
  Exkurze - Botanická zahrada Teplice 
  Exkurze - Black and Decker 
  Beseda - AIDS (primární prevence) 
  Beseda k volbě povolání
  Beseda s kurátorkou
  Beseda gynekologická prevence
  Beseda se starostou
  Návštěva Úřadu práce
   Návštěva s přednáškou - Planetárium Teplice 
  Návštěva gynekologické ordinace
  Návštěva vědecké knihovny v Ústí nad labem
  Návštěva  muzea Chabařovice
  Návštěva muzea Most
  Návštěva muzea Ústí nad labem
  Návštěva ZOO Praha
  Nácvik resuscitace na modelu a veslování na trenažéru (Ochrana obyvatelstva)

8.1.7 Projekty a projektové dny

  Evropské dny - ŠVP
  Den Země - ŠVP
  Srom života - ŠVP
  Branný den - ŠVP

    olympiády

              sportovní akce

projekty 
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  Pravěk a středověk - školní projekt
  Recyklohraní (sběr elektroodpadu)
  Ukliďme si svět ( celoroční sběrové akce - třídění odpadu)
  Jak se nestát závislákem (primární prevence)
  Aktivní škola (testy, kvízy hlavolamy  pro žáky i rodiče)
  EU peníze školám  (tvorba DUMů)

   
8.2 DALŠÍ  AKCE 2012 - 2013

  Škola organizovala závěrečné slavnostní vyřazení žáků 9. třídy s pedagogickým sborem a 
vedením města 
 ve Staré radnici
  Škola organizovala  Školní akademi
  Škola organizovala  předávání ceny starosty města 
  Škola organizovala výlety do Prahy
  Škola organizovala slavnosti pálení čarodějnic
  Škola pořádala akci „Noc v knihovně“
  Škola pořádala sbírku pro zvířecí útulek
  Škola organizovala lyžařský kurz v partnerské obci Ždiar s pomocí partnerské školy
  Škola prezentovala své literární práce v Chabařovických novinách.
  Škola se prezentovala na webových stránkách: www.zschaba.cz
  Probíhala náslechová praxe studentů PF

9.  MATERIÁLNĚ-TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY

Škola jako příspěvková organizace hospodaří s finančními prostředky od zřizovatele, které 
slouží  k  zajištění provozu budovy školy. Vedení města včele se starostou  má zájem o bezpro-
blémový chod školy a je vstřícné k požadavkům příspěvkové organizace. 

Na rok 2013 byl vypracován podrobný položkový rozpočet, který jasně odkrývá náklady na 
energie a ostatní provozní prostředky spojené s úklidem, údržbou a investicemi. Podařilo se na 
základě předem naplánovaných akcí navýšit rozpočet o investiční prostředky na rekontrukci sbo-
rovny, vymalování celé školy a výměny oken v tělocvičně. Tyto akce se uskutečnily o hlavních 
prázdninách. Řada menších úprav se prováděla i během školního roku. V tomto duchu budeme 
pokračovat i v dalším roce, tak aby se pracovní podmínky a technický stav školy nadále zlepšoval 
a modernizoval.

Jako hlavní cíle byly stanoveny: výměna oken ve všech výukových prostorách budovy, ob-
nova nábytku ve školní družině, vybavení centrálních šaten novými lavicemi s háčky, zahájení 
rekonstrukce školního hřiště (nové oplocení a multifunční hrací plocha) a průběžné malování ve 
třídách.

Učební pomůcky  jsou hrazeny převážně  z rozpočtu státu (ONIV) a v uplynulém roce byly 
mírně navýšeny, což by mělo umožnit dokončit výměnu zbývajících zastaralých sad učebnic, 
jak bylo plánováno do roku 2013. V průběhu prázdnin se vybíraly vhodné sady učebnic Aj pro 
1. stupeň, tak aby během září nebo října byly k dispozici pro žáky. Stále běží projekt EU peníze 

 další  aktivity 

projekty

materiálně-technické 
zabezpečení

Vybavení školy
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inspekční činnost

     údaje o inspekční činnosti

              Partneři školy

...........................................
Mgr. Jiří SOCHOR

ředitel školy

školám, ze kterého budou použity prostředky na další ICT techniku pro žáky a učitele (především 
počítače a projektory).

Škola má i své významné partnery. Jedná se o především o společnost TETA s.r.o, která spon-
zorsky zajišťuje  konektivitu k datové síti (internet). Dalšími sponzory školy jsou firma Hrad 
– reklamní a firemní textil, pekárna Chabařovice, KBV s.r.o – barvy a laky a Panzner – zemní 
práce. Jejich podpory si velmi vážíme. 

Velmi dobá spolupráce probíhá také mezi ZŠ a MŠ v Chabařovicích. Každoročně je zpracován 
plán spolupráce, který umožňuje budoucím  žáčkům  poznat školu i zevnitř. Učitelky MŠ  a ZŠ 
chodí na vzájemné hospitace. Děti z obou škol  mají možnost setkávat se při různých společných 
akcích. 

10. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI

Ve školním roce 2012/2013   na naší škole  proběhla státní kontrola České školní inspekce. 
Kontrola proběhla ve  dnech 26. a 27.11. 2012 a byla zaměřena na dodžování školského zákona, 
statní správu, řízení školy a plnění povinností ředitele školy. 

V žádné z kontrolovaných oblastí nebylo zjištěno porušení uvedených ustanovení právního 
předpisu.

V uplynulých dvou letech proběhlo nově celostátní testování žáků 5. a 9. tříd. Celoplošné 
generální zkoužky probíhaly vždy na přelomu května a června 2012 a 2013 a byly organizová-
ny ČŠI. Žáci složili na počítači  postupně testy z M, Čj a Aj. Výsledky jsou  orientační a slouží 
výhradně pro potřeby školy a žáků. Z výsledků je patrné  zlepšení ve všech oblastech. Nejlépe 
dopadli žáci v Čj a nejhůře v M (slabinou bylo řešení problémových, logických úloh). Velké zlep-
šení nastalo i v Aj především na 1. stupni.

 Tabulka č. 8- Výsledky testování žáků 5. a 9.tříd 
Průměrná úspěšnost žáků v %

Školní rok 11/12 12/13

ročník 5. 9. 5. 9.

Matematika 50 % 37 % 55 % 40 %

Český jazyk 61 % 59 % 71 % 71 %

Anglický jazyk 37 % 44 % 72 % 54 %


