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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. Josef Kusebauch
Vzdělání: Učitelství pro 1. stupeň základní školy, učitelsví pro 2. stupeň základní školy   
 a střední školy, obor tělesná výchova, funkční studium FS I

Zástupce: Mgr. Jiří Sochor
Vzdělání: Učitelsví pro 2. stupeň základní školy, obor fyzika a základy techniky, 
 funkční studium FS I

Zřizovatel: Město Chabařovice
Sídlo:  Husovo náměstí 183, Chabařovice, 403 17
IČO:  00556912
Starosta:  Jiří Záhořík

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.

Počet žáků ve škole již několik let mírně roste. Lidé se stěhují do Chabařovic a okolních obcí 
Přestanova a Roudníků. Významná je soukromá bytová výstavba v Chabařovicích i Přestanově. 
Kapacita školy je dostatečná a má rezervy. V případě další bytové výstavby a zvýšení počtu 
obyvatel ve městě a přilehlých obcích jsou k dispozici prostory v druhé školní budově v Chaba-
řovicích.

Školská rada rada byla ustavena v tříčlenném složení:
Předseda:  Mgr. Jiří Sochor (zástupce učitelů)
Člen:  Jiří Záhořík (zástuce zřizovatele)
Člen:  Štěpánka Kozlíková (zástupce rodičů)

Ve školním roce 2008/2009 se rada sešla dvakrát. Pojednávala výroční zprávu za školní rok 
2007/2008,výměnu oken, pedagogické náměty, informace o akcích školy, provozní záležitosti,  

základní údaje o škole

základní údaje 
o školské radě

Základní údaje o škole
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sportovní hřiště a návštěvu žáků z partnerské školy ve Ždiaru.

2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE 

Ve škole se vyučuje vzdělávací obor 79 - 01 - c/001 Základní škola, dobíhající obor. Učební 
plány tříd i jednotlivých předmětů se řídily ve školním roce učebními dokumenty schválenými 
MŠMT: 4. - 5. a  9. ročník - vyučováno podle dokumentů č.j.: 16 847/96-2, Základní škola. 

Dále se  ve škole vyučuje vzdělávací obor 79 - 01 - c/001 Základní škola. Učební plány tříd i 
jednotlivých předmětů se řídily ve školním roce školním vzdělávacím programem pro základní 
vzdělávání: Moudrá sova č.j.: 582/2007 v 1 - 3.. a 6. - 8. ročníku 

3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

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

Školní rok 08/09 09/10 08/09 09/10

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

ZŠ 23 21,73 22 20,72 18 16,729 17 15,72

ŠD, ŠK 3 2,82 3 2,71 3 2,68 3 2,71

Přípr. třída 0 0 1 1 0 0 1 1

Tabulka 2 - Přehled pracovníků školy
Jméno Vzdělání Odbornost Praxe Poznámka

Josef Kusebauch VŠ 1. st. ZŠ, TV 22 ředitel

Jiří Sochor VŠ F, ZT 11 zástupce ředitele, 
ICT koordinátor

Hana Hrstková VŠ OV, RJ, NJ 29 výchovný poradce

Klára Pečivová VŠ ČJ, AJ 5 koordinátor ŠVP
školní metodik prevence

Hana Velímská VŠ VV, RJ 42

Gabriela Menčlová VŠ 1. st. ZŠ 18

Marcela Patrovská VŠ 1. st. ZŠ 29

Hana Pelcová VŠ 1. st. ZŠ 31

Jana Šromová VŠ 1. st. ZŠ 15

Elena Urieová VŠ 1. st. ZŠ 17

Dagmar Brožová VŠ 1. st. ZŠ 21

Jiří Morávek VŠ ČJ, OV 8

Vědunka Vašátková VŠ M, ZT 31

Lucie Netopilíková VŠ AJ 1 student 5. ročníku PF

Andrea Lásková VŠ M, PŘ 5

Hana Růžičková VŠ 1. st ZŠ 40 učitelka přípravné třídy

přehled oborů vzdělání

přehled počtu pracovníků

přehled pracovníků školy

Přehled oborů a pracovníků školy

základní údaje 
o školské radě



ŠKOLNÍ ROK 2009-2010

3

ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ŠKOLNÍ ROK 2009-2010ŠKOLNÍ ROK 2009-2010ŠKOLNÍ ROK 2009-2010ŠKOLNÍ ROK 2009-2010ŠKOLNÍ ROK 2009-2010
VÝROČNÍ ZPRÁVA

údaje o zápisu

výsledky vzdělávání žáků

Údale o zápisu a o výsledcích vzděl.

Bronislava Krbcová SŠ vychovatelka 29

Lenka Najmanová SŠ vychovatelka 30

Šárka Šamsová SŠ vychovatelka 4

Vlasta Tovarová SŠ hospodářka 33

František Štolfa SŠ školník 24

Ludmila Nagyová SOU uklízečka 15

Irena Šindelářová SOU uklízečka 11

Marcela Toušková ZŠ uklízečka 8

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 2009/2010 se dostavilo 23 dětí, z toho u 10 dětí bylo zažádáno o od-
klad školní docházky. Všem 10 žádostem bylo po dodání potřebných dokladů vyhověno. 12 dětí 
bylo přijato. Do 1. tříd ve školním roce 2009/2010 nastoupilo spolu s dětmi, které měly odklad o 
1 rok a dětmi přistěhovanými, 28 žáků.

Zápis pro školní rok 2010/2011 se konal v pátek 5. února od 13 do 18 hodin. Rodiče byli o zá-
pisu vyrozuměni na plakátovacích plochách, informačním kanálem města a místním rozhlasem.

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 je díky soustavnému působení pedagogů na slušné úrovni. V omezené míře se 
objevuje záškoláctví. Jedná se však spíše o výjimky. V tomto ohledu byla přijata opatření při 
omlouvání žáků. K pohovorům jsou zváni rodiče. Větší počet neomluvených hodin je hlášen na 
Odbor kontroly Magistrátu města Ústí nad Labem. Závažné prohřešky jsou řešeny ve spolupráci 
s Městskou policií Chabařovice a Policií ČR.

Stálým fenoménem, který musíme stále sledovat, je časté omlouvání žáků rodiči na jeden 
nebo dva dny z výuky. Žáci pak ztrácejí souvislosti a bývají neúspěšní. Úskalí takovéto absence 
se snažíme rodičům vysvětlovat na rodičovských schůzkách, v místním tisku i na internetových 
stránkách.

Na konci školního roku byly uděleny pochvaly za příkladnou práci, mimořádné činnosti, cho-
vání a reprezentaci školy 85 žákům.

Odborná a pedagogická způsobilost (přestože se jedná spíše o menší školu) je na výborné 

přehled pracovníků školy
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výsledky vzdělávání žáků

Údaje o výsledcích vzdělávání

úrovni. Téměř sto procet učitelů je odborně způsobilých, popřípadě se jedná o studenty vyšších 
ročníků pedagogické fakulty a ti, kteří učí některý předmět, na který nemají aprobaci, se na něj 
svědomitě připravují a často konzultují s odborníky. Využívají též kurzů institucí pro další vzdě-
lávání pedagogických pracovníků.

Pedagogický sbor je z velké části po generační výměně a učí zde řada mladších učitelů. Přimě-
řeně jsou zastoupeny i další generace.

Všichni učitelé si podle osnov příslušných učebních programů vypracovali tématické plány, 
které ve školním roce 2008/2009 splnili.

Pedagogičtí pracovníci přistupují k žákům s ohledem na jejich věk, schopnosti a možnosti. Pa-
trná je snaha dotáhnout slabší žáky alespoň na základní úroveň znalostí, jak formou individuální 
práce, tak formou doučování ve volném čase. Nadaní žáci jsou zapojováni do různých soutěží, a 
dostávají samostatné a často dobrovolné úkoly, pracují na různých projektech a pořizují a zpraco-
vávají multimediální materiály z akcí 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 
Chabařovicích.

Zanedbatelná není ani mimoškolní činnost. Pracuje u nás řada kroužků buď v rámci školní-
ho klubu, nebo odpoledne ve volném čase s učiteli nebo rodiči žáků, organizovaných občan-
skými sdruženími: SRPDŠ - Sdružení rodičů a přátel dětí a školy, SRCH - Sportovní rybolov 
Chabařovice. Další volnočasové aktivity organizují rodiče žáků mimo organizaci školy (kopaná,  
mladí hasiči, plochá dráha, ap.). 
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Údaje o výsledcích vzdělávání

odborná způsobilostTabulka č. 3- Odborná způsobilost výuky  po předmětech v %
Předměty hodiny odborně % neodb. % z toho jiný st. %

1. třída 24 23 96 1 4

2. třída 44 43 98 1 2

3. třída 48 43 90 5 10

4. třída 29 25 86 4 14

5. třída 30 25 83 5 17

Celkem za 1. stupeň 175 159 91 16 9

Matematika 17 17 100

Informatika 2 2 100

Český jazyk 18 18 100

Anglický jazyk 16 4 25 12 75

Německý jazyk 7 7 100

Dějepis 8 8 100

Zeměpis 7 7 100

Přírodopis 5 5 100

Biologie člověka 2 2 100

Fyzika 8 8 100

Chemie 4 4 100

Občanská a 
rodinná výchova

6 6 100

Hudební výchova 4 2 50 2 50 2 50

Výtvarná výchova 7 7 100

Tělesná výchova 8 8 100

Praktické činnosti 6 6 100

Volba povolání 1 1 100

Volitelný předmět 12 12 100

Celkem za 2. stupeň 138 124 90 14 10 2 1

Celkem za školu 313 283 90 30 10 2 1
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prospěch  žáků

hodnocení chování

zameškané hodiny

zájmové útvary

Údaje o výsledcích vzdělávání

Tabulka č. 4 - Prospěch žáků základní školy
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1. 27 - 22 4 - - - -

2. 32 1 25 9 - - - -

3. 37 2 24 9 - - - -

4. 29 1 12 13 - - - -

5. 25 - 10 11 - - - -

6. 26 7 14 2 - 1 -

7. 17 3 4 11 1 - - -

8. 17 1 3 22 4 3 1 2

9. 29 2 6 16 2 - 1 1

Celkem 239 10 113 108 5 4 4 3

Jeden žák ukončili devítiletou školní docházku v 8. třídě. 

Tabulka č. 5 - Druhý a třetí stupeň z chování
Pololetí Počet žáků 2. stupeň % 3. stupeň %

1. pololetí 239 1 0,4 - -

2. pololetí 239 2 0,8 - -

Tabulka č. 6 - Zameškané hodiny
Pololetí Počet žáků Zameškané Nemluvené % 

1. pololetí 239 11 783 23 0,2 

2. pololetí 239 13 123 36 0,3

Tabulka č. 7 - Přehled zájmových útvarů
Zájmový útvar Cílová skupina Zájmový útvar Cílová skupina

Aerobik 7. - 9. ročník Kroužek ruštiny 8. - 9.  ročník

Taneční kroužek 1. stupeň Výtvarný kroužek 4. - 5. ročník

Kroužek němčiny 4. ročník Chovatelství 9. ročník

Společenský tanec 4. - 5. ročník Kroužek angličtiny 1. ročník

Počítačový kroužek 1. ročník Origami 6. - 9. ročník
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6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

Základní škola Chabařovice svou velikostí a počtem žáků nepatří mezi nejohroženější lokality 
z hlediska výskytu sociálně patologických jevů. Mírnými rizikovými faktory jsou ale sociální 
složení obyvatel Chabařovic a bezprostřední blízkost základní školy praktické. 

Tuto oblast má na starosti školní metodik prevence (Mgr. Klára Pečivová) a je podrobně po-
psána v minimálním preventivním programu školy.

Šk. metodik se v této problematice pravidelně vzdělává na seminářích a kurzech (viz absolvo-
vané kurzy) nebo aktuální poznatky doplňuje formou samostudia.

Děti jsou pravidelně informovány (třídnické hodiny, preventivní bloky, nástěnky, besedy…) V 
případě problému mohou kdykoliv oslovit šk. metodika, využít konzultační hodiny nebo schrán-
ku důvěry umístěnou v tematickém koutku na chodbě.

Škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, poradnou pro mezilidské vztahy 
i jinými institucemi a využívá nárazových akcí a projektů, které se jí zdají smysluplné. Nejvíce 
tyto akce směřujeme do 9. ročníku. Snažíme se, aby se prevence a zdravý životní styl staly při-
rozenou 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, pohádkový les atd.)

V naší škole jsme v roce 2009/2010 zaznamenali vyšší nárůst sociálně patologických jevů 
– zejména zvyšující se agresivitu dětí, násilí, šikanu, krádeže, dokonce napadení, vydírání a vybí-
rání poplatků. Případy zneužívání drog jsme neobjevili, setkali jsme se pouze s kouřením.

V minulém roce bylo projednáváno přibližně osm případů šikany. Byla však řešena v počát-
cích, proto nedošlo k vážnějším případům. Děti se buď samy svěřily učitelům, ve dvou případech 
o ubližování informovali rodiče. 

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

Šk. metodik v tomto roce absolvoval velké množství  rozhovorů s dětmi, problémy řešil asi 
se 30 jedinci. Někdy tento rozhovor stačil, jindy byl doporučen další postup či předán kontakt na 
další instituce. Proběhlo také asi 10 setkání s rodiči. Metodik byl také přítomen asi u 10 výchov-
ných komisí a deseti výslechů provedených policií.

I z důvodů zvýšeného nárůstu sociálně patologických jevů vypracoval šk. metodik žádost o 
dotaci na Ústecký kraj. Projekt „Spokojená škola“ žádal o dotaci 35 000,-, uspěl, ale schváleno 
bylo pouze 16 000,- Kč. Ty budou v následujícím půlroku vyčerpány hlavně na vzdělávání peda-
gogického sboru.

Více informací v samotném projektu.

prevence patologických jevů 

Prevence sociálněpatologických jevů
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ŠKOLNÍ ROK 2009-2010
vzdělávání pedagogických pracovníků

7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Tabulka č. 8 - Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce
Jméno Název Datum Poznámka

Doplnění kvalifikace

Rozšíření kvalifikace

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Klára Pečivová Projevy chování nezletilých 1. - 2.7. 2009

9.6. 2009

Třída v krizi 13.12. 2009

Prevence kriminality a sociálně 
patologických jevů ve školním prostředí

13.1. 2010

Poruchy chování a my s nimi 24.2. 2010

Metodický seminář AJ - 
Don`t Wary, be Happy

2.3.2010

Komunikace pedagoga s 
problémových rodičem

18.3.2010

 Jak na to - projekty k primární prevenci 10.6. 2010

Sdružení metodiků prevence 6.5.2009

Poruchy chování u náctiletých 3.-4.6.2009

Poruchy chování u náctiletých 1.-2.7.2009

Hana Pelcová FRAUS - prvouka na 1. stupni 7.10. 2009

FRAUS - active board, smart board 15.4. 2010

Činostní učení - ČJ 4.-5. ročník

Činostní učení - Př 4.-5. ročník

Marcela Patrovská Nová škla - interaktivní učebnice 18.5.2010

Dagmar Brožová Nová škla - interaktivní učebnice 18.5.2010

Menčlová Činostní učení - ČJ 1. ročník 10. - 11. 2009

Fraus - 1. díl školní matematika 11.2009

Fraus - 2. díl školní matematika 5.2010

Poruchy chování 3. 2011

Vzdělávání celého pedagogického sboru

Miroslav Hanzelka Videotrénink 24.4.2010

Pavel Hlava Základy 1. pomoci, resuscitace 28.6.2010

V dalším vzdělávání pedagogických pracovníků se škola začala orientovat na vzdělávání celé-
ho kolektivu. Vzdělávání je tak efektivnější. Tyto hromadné vzdělávací akce probíhají přednostně 
o vedlejších prázdninách. Jednou ročně je pořádán i dvoudenní výjezdní seminář.  
       

další vzdělávání 
pedagogických pracovníků
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8. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI

7.1 KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A VZDĚLÁVACÍ AKCE 2008- 2009

7.1.1 Kulturní akce:
  Školní akademie
  Koncert Základní umělecké školy

7.1.2 Výtvarné soutěže:
  Naše město - 1. individuálně a 3. místo za kolektiv - krajské kolo
  Kartografická soutěž
  Mládí Ústecka pro zdravý životní styl - 1. místo - krajské kolo
  Ahoj z prázdnin - školní kolo
  PO očima dětí - okresní, krajské, republikové kolo   

   - 1., 1.  místo - krajské kolo
   - 2., 2. místo - republikové kolo
   - 2., 3. místo - republikové kolo
  Všechno lítá co peří má - republikové kolo Slaný - 1., 2., 3. místo
  Jak budeme dál žít Terezín - republikové kolo - 2. místo kolektiv
  Naše město - zvláštní cena - krajské kolo
  Chovatelství - 1. místo - krajské kolo
  Kartografie - bez výsledků
  Ekologie - bez výsledků

7.1.3 Výstavy:
  Výstava zapomenutí hrdinové
  Čtvero ročních období období - výzdoba Staré radnice

7.1.4 Sportovní akce:
  Pohár rozhlasu starší a mladší žáci
  Volejbal - okresní inále dívky
  Volejbal - okresní inále chlapci

7.1.5 Olympiády:
  Pythagoriáda - školní kolo
  Pythagoriáda - okresní kolo
  Chemická olympiáda - školní kolo

7.1.6 Další vzdělávací akce
  Beseda v poradně pro mezilidské vztahy
  Přednáška - zvyšování právního vědomí
  Planetárium Teplice
  Exkurze letiště Praha Ruzyně
  Exkurze do redakce novin
  Návštěva vědecké knihovny v Ústí nad labem
  3D podmořský svět
  Beseda s kurátorkou

Další aktivity školy

kultura

výtvarné soutěže

sportovní akce

výstavy

olympiády

další vzělávací akce
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  Návštěva ZOO Praha
  Beseda se starostou
  Resuscitace na modelu a trenažér veslování
  Beseda s historikem

7.2 DALŠÍ  AKCE 2009 - 2010
  Škola organizuje závěrečné slavnostní vyřazení žáků 9. třídy s rodiči a vedením města 

 ve Staré radnici
  Pravidelně u nás probíhá náslechová praxe studentů PF (2008/2009 - jeden student)
  Škola organizuje výlety do Prahy
  Škola organizuje slavnosti pálení čarodějnic
  Škola pořádá pro 4. a 5. ročníky exkurzi do včelína.
  Škola pořádala sbírku pro zvířecí útulek
  Škola organizovala lyžařský kurz v partnerské obci Ždiar s pomocí partnerské školy
  Škola prezentuje své literární práce v Chabařovických novinách.
  Škola se prezentuje na webových stránkách: www.zschaba.cz

9. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI

Ve školním roce 2009/2010 neproběhla na naší škole inspekce České školní inspekce.

...........................................
Mgr. josef KUSEBAUCH

ředitel školy

údale o inspekční činnosti

další  aktivity

Další aktivity školy

další vzělávací akce


