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Vize:   

Zabezpečení základního vzdělávání, poskytování výchovy žákům, kteří 

se v důsledku zdravotního postižení či znevýhodnění nemohou úspěšně 

vzdělávat v základní škole. 

Poskytování výchovy dětem předškolního věku v mateřské škole. 

 

Poslání: 

 Dosažení maximálně možného rozvoje dítěte, dítěte s postižením či 

znevýhodněním, jeho příprava na další studium a k prožití plnohodnotného 

života.  

Rozvoj schopností, dovedností a tvořivosti dítěte v předškolním věku, 

vést k obohacení jeho zkušeností a celkového harmonického rozvoje. 

 

Obecné cíle:  

1. Efektivní formy a metody výuky, převaha praktické a názorné činnosti 

2. Vytváření sociální záchytné sítě 

3. Ekologická orientace školy, výchova k péči o životní prostředí 

4. Výchova ke zdravému životnímu stylu 

 

Konkrétní cíle:  

1. Aktivní kontakt s prostředím, přesouvání výuky do terénu, umožnit 

hluboký prožitek 

2. Vhodné trávení volného času - široká nabídka zájmových útvarů a 

aktivit 

3. Organizování výchovně-rekreačních pobytů 

4. Aktivní zapojení rodičů do činnosti školy, společné akce, dny 

otevřených dveří 

 

 

 



Strategické cíle: 

1. Rozšiřovat současnou vzdělávací nabídku škol a získávat tak nové 

žáky 

2. Schopnost nabídnout a zajišťovat komplexní potřeby žáků a dětí 

3. Probouzet v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, 

naslouchat a objevovat, i odvahu ukázat, co všechno už samo umí, 

zvládne a dokáže 

4. Zdravé školní klima = spokojený žák, rodič, pedagog 

5. Vytváření pozitivní image školy a public relations 

6. Ekologická orientace školy realizovaná formou environmentální 

výchovy, výchova k péči o životní prostředí a výchova ke zdravému 

životnímu stylu 

7. Vzájemné propojení všech součástí organizace, rozšiřování možnosti 

integrace a inkluze všemi směry 

8. Pokračování v projektové činnosti a projektovém vyučování, vytváření 

sociální záchytné sítě - preventivní působení na žáky, děti i rodiče 

v oblasti sociálně patologických jevů a rizikového chování 

9. Vedení lidí - práce s pedagogickým sborem, zvyšování 

kvalifikovanosti, odborné a pedagogické způsobilosti, podpora dalšího 

vzdělávání (personální plán), využití aktivity a intence 

spolupracovníků při řízení, podíl všech zaměstnanců na hodnocení 

pracovního prostředí, klimatu, sebeevaluaci a evaluaci školy 

10. Aktivní zapojení rodičů do činností školy 

 

Mateřské školy: 

Cíle: Pohybem a hrou rozvíjet osobnost dítěte 

  Rozvíjet schopnost a tvořivost dítěte 

  Respektování individuálních potřeb dětí 

  Celkový rozvoj dítěte s důrazem na prožitkové učení 

  Umožnit dostatečný prostor pro všestranné pohybové aktivity 
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Charakteristika školy 

Zřízení organizace 

  Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, Přátelství 160, okres 

Most byla zřízena na základě zřizovací listiny jako škola s právní 

subjektivitou k 1. 9. 2005, ve znění zřizovací listiny.   

Zřizovatelem je město Litvínov 

Právní forma – příspěvková organizace 

 

Zařazení do rejstříku škol a školských zařízení 

 Organizace je zařazena do rejstříku škol a školních zařízení dle MŠMT 

s účinností od 1. 9. 2005 

Identifikátor zařízení: 600 083 934 

IČO :    008 325 02 

 

www.stránky: www.zsjanov.cz 

e-mail:   reditel@zsjanov.cz 

 

Odloučená pracoviště školy: 

Litvínov - Janov, Gluckova 101 

Litvínov - Janov, Gluckova 136 

Litvínov - Janov, Školská 104 

Litvínov - Janov, Školská 125 

 

Organizace sdružuje: 

1. základní školu 

2. základní školu speciální  

3. mateřskou školu  

4. školní družinu 

5. školní klub 

6. školní jídelnu 

7. školní výdejnu 

 

 

http://www.stránky/
http://www.zsjanov.cz/
mailto:reditel@zsjanov.cz


Ve své činnosti vychází škola mimo jiné z Koncepce Základní školy a 

Mateřské školy Litvínov – Janov a z Ročního plánu školy. 

 Škola má stanovena základní pravidla pro život školy (školní řád, 

organizační řád), způsoby projednávání problémů se žáky a jejich rodiči. 

Je nastaven optimální režim výuky v souladu s věkovými možnostmi, 

potřebami žáků a jejich bezpečností, ve shodě s obsahem vzdělávání a 

vhodnými způsoby učení, s návazností povinného a nepovinného vzdělávání 

(režim odpočinku, pohybový režim, stravovací a pitný režim, dodržování 

hygieny, zájmová činnost, mimořádné situace). 

Všechny aktivity školy směřují k tomu, aby se děti dostaly vně 

nepodnětného prostředí sídliště. Klíčovým faktorem vzdělávání je posílení 

motivace rodičů k předškolnímu vzdělávání dětí, tzn. větší využívání 

mateřských škol nebo přípravných tříd dětmi ze sociálně vyloučené lokality  

a tedy dočasné vyvázání dětí z nepodnětného prostředí, vytvoření rovných 

šancí na počátku vzdělávací dráhy a snazší včlenění do běžného dětského 

kolektivu.  

Pro žáky plnící povinnou školní docházku je pak organizováno 

„doučování“ – zkvalitnění přípravy do školy, získání studijních návyků, což 

může zapůsobit i směrem k sociální inkluzi dítěte i celé jeho rodiny. 

Škola poskytuje a zajišťuje odpolední program pro děti a žáky v rámci 

školní družiny, školního klubu a jednotlivých zájmových útvarů. Tato 

výchovná činnost je poskytována za minimální úplatu vzhledem k sociálním 

podmínkám rodin v sídlišti, přesto o tyto nabízené aktivity nejeví většina 

rodičů z důvodu úhrady úplaty zájem.  

 

Se skladbou obyvatel sídliště souvisí i bezpečnostní situace na sídlišti, 

kde se ve zvýšené míře vyskytují sociálně patologické jevy a prvky rizikového 

chování – vandalství, záškoláctví, prodej drog, gamblerství, narkomanie, 

alkoholismus a krádeže. 

Škola má pro daný školní rok zpracovaný Minimálně preventivní 

program (MPP) – Prevence rizikového chování, jehož součástí je Prevence a 

řešení šikanování. Prevence má charakter dlouhodobého působení na žáky. 

Do MPP jsou zahrnuta skupinová sezení se žáky, pravidelné vstupy 



preventistky Městské policie Litvínov a metodiček prevence školy, návštěvy 

nízkoprahového centra Jaklík, kroužek PEER aktivistů, vydávání školního 

časopisu KOUMES, spolupráce s mateřskými školami, projektové DNY 

PREVENCE, volnočasové a sobotní aktivity, výjezdy, schránka důvěry a 

internetové poradenství. 

 

2 mateřské školy navštěvovalo v letošním školním roce 218 dětí. 

V Mateřské škole Gluckova 136 (Paraplíčko) je zřízena 1 speciální třída pro 

děti se zdravotním postižením, kterou navštěvovalo 7 dětí a v Mateřské škole 

Školská 104 je zřízena třída s upraveným vzdělávacím programem pro děti 

s vadami řeči, kterou navštěvovalo 14 dětí. V tomto školním roce byla 

v mateřské škole Paraplíčko znovu otevřena třída pro děti ve věku 2 – 3 roky 

se souhlasem zřizovatele a KHS. Do této třídy bylo zapsáno 16 dětí. Mezi 

rodiči je o tuto třídu značný zájem. 

Přípravné třídy navštěvovalo 37 dětí. Obě třídy jsou se souhlasem 

zřizovatele naplňovány nad stanovený počet dětí a docházka přijatých dětí je 

pravidelná. Obě třídy pracují podle třídních vzdělávacích programů, které 

vycházejí z RVP PV. 

Základní školu navštěvovalo na prvním stupni v 10 třídách 221 žáků, 

na druhém stupni v 7 třídách 131 žáků. Celkem 352 žáků (což činí 

v průměru 21 žáků na třídu). Z toho byly na druhém stupni zřízeny 2 třídy 

pro žáky s vývojovými poruchami učení (forma skupinové integrace), které 

navštěvovalo 19 žáků. V běžných třídách základní školy bylo individuálně 

integrováno 6 žáků. Třídy pro žáky s lehkým mentálním postižením 

navštěvovalo 77 žáků, kteří byli rozděleni do 7 tříd. Základní školu speciální 

navštěvovalo 28 žáků, kteří byli rozděleni do 4 tříd. Celkový počet žáků činil 

na konci školního roku 494. 

 

Předmět hlavní činnosti 

 

 výchova a vzdělávání žáků v základní škole 

 výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří 

se v důsledku svého zdravotního postižení či znevýhodnění nemohou 

úspěšně vzdělávat v základní škole 



 celodenní provoz předškolního zařízení - výchova dětí předškolního 

věku ve dvou mateřských školách  

 vzdělávání v přípravných třídách základní školy pro děti sociálně 

znevýhodněné 

 široká nabídka mimoškolních a volnočasových aktivit, ozdravné pobyty 

 stravování dětí, žáků a zaměstnanců 

 

 

Péče o žáky a děti se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

 škola zajišťuje vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami ve spolupráci se školním poradenským 

zařízením a speciálně pedagogickým centrem 

 dětem předškolního věku nabízí Mateřská škola Sluníčko třídu 

s upraveným vzdělávacím programem zaměřenou na poruchy řeči 

 dětem předškolního věku nabízí Mateřská škola Paraplíčko třídu 

s upraveným vzdělávacím programem pro děti se zdravotním 

postižením 

 dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí, u nichž je předpoklad 

vyrovnání jejich vývoje, v posledním roce před zahájením povinné 

školní docházky, nabízíme vzdělávání v přípravných třídách základní 

školy 

  žákům základní školy nabízíme výuku ve třídách pro žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami 

 integrujeme žáky 

 škola zajišťuje také vzdělávání klientů Domovů sociálních služeb 

v základní škole speciální, případně v přípravném stupni základní 

školy speciální 

 dlouhodobě škola spolupracuje se Společností pro podporu lidí 

s mentálním postižením v České republice, o. s., Okresní organizací 

SPMP ČR Litvínov. Vzájemná spolupráce souvisí se vzděláváním a 

výchovou osob s mentálním postižením. Společně jsou připravovány 

akce, zájezdy, výlety, ozdravné pobyty a pobyty se zaměřením na rozvoj 



klíčových kompetencí pro děti a žáky všech součástí školy a pro klienty 

Společnosti i jejich rodiče. 

 

 

Nadstandardní nabídka školy 

 

 kvalitní komunikace s rodičovskou veřejností je jednou z priorit 

 zvyšování kvality vzdělávání i prostřednictvím grantových projektů a 

dalších projektů 

 výukové prostory, nadstandardní vybavení pomůckami a didaktickou 

technikou 

 pestrá nabídka zájmových činností, nepovinných předmětů, školní 

družiny, školního klubu a zájmových útvarů 

 podpora nových trendů ve výuce (projektová výuka, projektové dny) 

 organizace celoškolních akcí 

 „Pohodová škola“ - snaha o vytvoření přátelské atmosféry nejen mezi 

žáky, pedagogy a rodiči, ale i mezi všemi součástmi školy 

 plnohodnotná integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

nebo vývojovými a zdravotními poruchami, ale i žáků talentovaných a 

nadaných do života školy 

 školní časopis Koumes 

 dny otevřených dveří  

 Prezentace aktivit dětí a žáků školy 

 prezentace školy v denním tisku  

 pěvecké sbory Janováček a Strunky 

 promyšlený systém uvádění začínajících učitelů do praxe 

 samostudium a další vzdělávání pedagogů 

 podíl pracovníků na řízení 

 podpora přenášení inovací včetně zapojení studentů pedagogických 

škol a fakult do praxe 

 zvyšování nabídky vzdělávacích a mimoškolních činností a aktivit pro 

žáky a rodiče 



 rozšiřování a zkvalitňování prostorů pro vyučování a zlepšování 

vybavení školy výukovým zařízením a pomůckami 

 

 

 

Projekty a akce školy, účast v soutěžích a úspěchy školy 

 

 člen sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou M.R.K.E.V 

(metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) 

 člen celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou/ 

environmentální výchovu Mrkvička 

 ekologická a globální výchova: zlepšení vztahů dětí k okolnímu 

životnímu prostředí, návrat k přírodě, přímý kontakt s přírodou, 

vnímání přírody všemi smysly, výchova k péči o životní prostředí, 

spolupráce s CEV VIANA při Schole Humanitas Litvínov: „Doprava a 

my, Stateček, Slunečnice, Včela, Podzimní les, Rybník, Krtek, Potravní 

řetězec, CHKO a NP, Včela, Mravenec, Mikroskop“ – 1. i 2. stupeň  

 „Lesní školka“, „Farmářský týden“, „Příroda na sídlišti“ – ekologické 

projekty MŠ Paraplíčko 

 „O čtyřech královstvích“ – ekologický projekt MŠ Sluníčko 

 „Sídlištní idyla“ - prevence drogových závislostí, rizikového chování 

„Osobní bezpečí“ – 2.A,B, 4.A,B, 5.A,B, 6.A,B; „Sociálně patologické 

jevy“ – 4.A,B; „Mezilidské vztahy“ – 5.A,B; „Mezilidské vztahy“ – celý 2. 

stupeň; „Den prevence“ – 2. stupeň; „Správným směrem“ – 2. stupeň, 

„Přestupek a trestný čin“ – 8. a 9.třídy 

  „Paraplíčko“ prevence drogových závislostí a rizikového chování 

v mateřské škole Paraplíčko 

 „Paraplíčko a Sluníčko“ – peer aktivisté pro MŠ 

 výchova ke zdravému životnímu stylu, k odpovědnosti za zdraví a 

poskytování první pomoci 

 ochrana člověka za mimořádných událostí - praktické osvojení 

tématiky ochrany člověka před následky živelných pohrom, úniku 

nebezpečných látek do životního prostředí, použití nebo anonymní 



hrozby použití výbušniny nebo nebezpečné látky včetně nezbytných 

dovedností 

 „Barevné měsíce“ projekt MŠ Sluníčko 

 Celoroční školní projekt ZŠP „Školní kavárnička“ 

 zaměření na vhodné trávení volného času  

 organizování a zajišťování výchovně rekreačních pobytů pro děti 

s poruchami chování, děti s postižením nebo znevýhodněním a děti 

etnických menšin 

 spolupráce předškoláků mateřských škol Paraplíčko a Sluníčko s 

prvními třídami a přípravnými třídami 

 projektové dny: „Živočichové kolem nás, Slavnost padajícího listí, 

Ukliďme svět, Toulky botanickou zahradou, Les a životní prostředí 

v našem okolí, Lidské profese, Adventní čas, Vánoční zvyky a tradice – 

Vánoční prezentace aktivit, Tonda obal na cestách, Lyžařský běžecký 

výcvik, Velikonoční zvyky a tradice, Zpívánky, Recitánky, Halloween, 

Evropský den jazyků, Zvířata v pohádkách, Ochrana dravých ptáků - 

sokolnictví, Svatý Valentýn, Dny prevence, Správným směrem, Den 

hudby, Putování časem, Jaro ve městě, Pomáháme pejskům, Nový svět 

– Amerika, Den kultury, Multikulturní výchova, Společně tvoříme, 

Ochrana přírody, Zima za námi, jaro před námi, Po stopách zvířat, 

Doba ledová, Den Země, Den čarodějnic, Dny ochrany člověka za 

mimořádných událostí, Den matek, Jdeme na koně, Zrcadlení – 

bludiště, Den životního prostředí, Den dětí, Netradiční olympiáda“ 

 Volnočasové aktivity obohacují a dotváří školní vzdělávací program 

v souladu s vizí školy a nabízejí dětem možnost lépe a hodnotně využít 

svůj volný čas a ne se bezprizorně potulovat po janovském sídlišti 

 celoškolní akce, které svou náplní zpestřují a doplňují jednotlivé 

celoroční projekty a měly by děti motivovat k vytvoření pozitivního 

vztahu ke škole. 

sport: školní pohár v minikopané, přehazovaná – dívky (ml. žákyně – 2. 

místo), Mc Donald´s cup, dopravní soutěž, vybíjená, odbíjená, 

basketbal, stolní tenis okresní kolo, Český pohár expres – šprtec, 

regionální kolo liga škol – šprtec 3. místo a postup do krajského kola, 



krajské kolo liga škol – šprtec 5. místo, semifinále ve šprtci Praha, 

malá kopaná – 2. místo, nohejbal, Coca-cola cup, sálová kopaná, 

volejbalová liga, „Šplhoun“, projekt „OVOV“; „Vládce nebes – 

vlaštovkiáda“, „Mladý záchranář“, Atletický čtyřboj – ZŠP 3. místo a 1. 

místa jednotlivců v oblastním kole, postup žáka do krajského kola, 

„Memoriál M. Břacha“, „Halová olympiáda škol litvínovské oblasti“, 

Pohár české florbalové unie – 3. místo, Florbal mladší žáci – 3. místo 

v oblastním kole, Florbal starší žáci – 5. místo v oblastním kole, 

Florbalová liga litvínovských škol – mladší žáci 2. místo, starší žáci 3. 

místo, 2. místo v jednotlivcích a nejužitečnější hráč, „Soutěž mladých 

cyklistů“, bowlingový turnaj, pétanque , mezitřídní turnaj ve vybíjené 

pro 1. stupeň, Den plný sportu - ZŠS; v celoroční soutěži ZŠ okresu 

Most celkové 10. místo 

soutěže: Pestrý – bunt, téma: „Les“ – 4.A, B – 4. a 7. místo ze 23 škol; 

Pestrý – bunt, téma: „Les“ – žákyně 9. A se kvalifikovaly na 

přírodopisnou olympiádu v SRN, „Matematický klokan“, „Logik“ – 

zástupce v okresním kole z 9.A,, „Dějepisná olympiáda“, „Recitační 

soutěž“, „Knihovnická soutěž družstev“, „Pravopisná soutěž“, 

„Zeměpisná olympiáda“, „Ilustrátoři přírody“ – výtvarná soutěž – práce 

žáků 9.A – Pavla Hanka a Renáty Horvátové ze třídy 6.C byly vybrány a 

otištěny v katalogu ilustrátorů (pořadatel: Schola Humanitas), 

„Olympiáda v AJ a NJ“, školní kola a účast na olympiádě SSZŠ – 3. - 5. 

ročníky 

divadla, kulturní akce a další: „Živočichové kolem nás“ – projekt 

(všichni žáci, návštěva ZOO v Praze a v Ústí nad Labem); 

„Archeologický ústav Most a muzeum“ – 6.A, B, „SPŠ a Gymnázium 

v Duchcově“, „Sokrates  - veletrh vzdělávání Most“, ÚP Litvínov – 

beseda 9.A, Planetárium Most – ZŠP, Den otevřených dveří SOŠ Hamr 

– 8. a 9. třídy, „Vánoční stromky a betlémy“ – výstava, „Burza knih“ – 

akce žákovské knihovny, „Ferda mravenec“ – DVD Litvínov – 1. stupeň, 

„Loupežník Rumcajs“, „Mrazík“ – DVD Litvínov – ZŠS, „Šípková 

Růženka“ – Městské divadlo Most - 6.A, „Kačenko, pusu!“ - Městské 

divadlo Most – 6.B, 8.A,B, 9.A, “Nový Zéland“ – výukový pořad 



v Citadele -  7. ročníky, „Den dětí na hipodromu“ – 1. stupeň, „Čas 

proměn“ – pro žákyně 6. ročníků, Aquapalace Praha, Výlet za zvířátky 

do Mstišova – ZŠS, „Prvňáček na jedničku“ – 1. třídy, „Lidé a peníze“ – 

návštěva ČNB v Praze, „Chceme žít s vámi“, dopravní výchova na 

dopravním hřišti, Matějská pouť, Jezeří; časopis Koumes – krajské 

kolo – 2. místo školní časopis roku a 1. místo za nejlepší grafiku 

v kategorii 2. stupeň ZŠ 

 Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na 

úrovni 5. a 9. ročníků základní školy: cizí jazyk a český jazyk 

průměrné výsledky; matematika – podprůměrné výsledky 

 EU – peníze školám „Škola pro život“ – OP Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost 

 „Inkluze“ - Program MŠMT na podporu škol, které realizují inkluzivní 

vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním 

na rok 2012 

 „Informační technologie proti bariérám ve vzdělávání dětí se 

speciálními vzdělávacími potřebami“ – partner projektu sdružení 

Genesia, o. s 

 „RO-KA-PO“ -  Rozvoj kariérového poradenství na základních školách – 

partner projektu společnosti HOPES s.r.o.  

 „Volný čas 2012 – „Živočichové kolem nás“ (ETOLOGIE = nauka o 

chování živočichů) 

  „Jeden na všechny, všichni na koně“ – partnerství v projektu 

Hipodromu Most – základní škola speciální 

  výukové programy CEV VIANA při Schole Humanitas 

  „Ovoce do škol“ – projekt MŠMT 

 

V průběhu školního roku byly tvořeny a podány tyto projekty: 

 „Minimalizace šikany - DVPP“ – Prevence rizikového chování 

v Ústeckém kraji v roce 2013 

 „Janovská redakce Koumes II“ - Prevence rizikového chování 

v Ústeckém kraji v roce 2013 



 „Inkluze“ - Program MŠMT na podporu škol, které realizují inkluzivní 

vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním 

na rok 2013 

 „Podpora logopedické prevence pro rok 2013“ Rozvojový program 

MŠMT 

 

 

Materiální zabezpečení výuky 

 

 4 počítačové učebny pro žáky základní školy 

 1 počítačová učebna pro žáky základní školy speciální - počítače jsou 

vybaveny speciálními výukovými programy a příslušenstvím 

 připojení dalšího pavilonu školy k internetu – pavilon B 

 změna vzhledu webových stránek školy, změna webmastera 

 Metodické konzultační centrum 

 multimediální interaktivní ICT dílny 

 rozvrh využívání počítačových učeben, aby se s prací na PC seznámili 

všichni žáci školy i děti přípravných tříd a mateřské školy  

 12 učeben s interaktivní tabulí, 2 hlasovací zařízení, vizualizer, Pasco 

čidla 

 akreditace MŠMT „Prezentace, interaktivní tabule“ - pořádání 

vzdělávacích programů, DVPP 

 výukovými videoprogramy 

 vybudování podia v hale školy, stálá výzdoba u podia, ozvučení haly 

 většina tříd vlastní svůj CD a MC přehrávač, počítač nebo televizor 

 vybavení jednotlivých kabinetů je obnovováno dle finančních možností 

organizace 

 knihovny pro dospělé, které jsou na velmi vysoké úrovni 

 žákovská knihovna  

 didakticky i esteticky podnětné prostředí  

 prostory pro odstranění únavy a relaxaci dětí a žáků - relaxační 

prostory pro nenáročné pohybové aktivity 

 

 



Profil absolventa školy 

 

 Cílem výchovně-vzdělávacího procesu je maximální rozvoj osobnosti 

žáka, schopnost komunikace a soužití s okolím, začlenění do života 

společnosti a příprava k dalšímu vzdělávání, ale i k prožití plnohodnotného 

života. 

 

 

 

Školská rada 

 

 Na jednáních Školské rady v průběhu školního roku byli členové 

informováni ředitelkou školy o situaci ve škole, o koncepčních záměrech 

rozvoje školy, o počtech žáků, výsledcích hodnocení prospěchu a chování 

žáků školy, o úpravách školního vzdělávacího programu „Škola pro život“  

a o jeho realizaci ve výuce, o zahájení výuky podle školního vzdělávacího 

programu pro základní školu speciální v 1. až 3. ročníku 1. stupně a 7.  

až 9. ročníku 2. stupně, o organizačních záležitostech, hospodaření školy. 

Radou školy byly schváleny Výroční zprávy za školní rok 2011/2012, školní 

řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hodnocení školního roku 2012/2013 

ze strany vedení školy: 

 

Škola úzce spolupracuje s Odborem sociálních věcí a školství 

Městského úřadu Litvínov, především s oddělením sociálně právní ochrany 

dětí (OSPOD) a jejími terénními pracovníky (pravidelná setkání) a Komisí 

SPOD při řešení problémových žáků. 

Vzdělávání má jasné a vhodné výukové cíle (viz. Koncepce školy, Školní 

vzdělávací program „Škola pro život“). Těmto cílům odpovídá obsah, metody a 

struktura výuky. Žáci jsou ze strany vyučujících pro výuku motivováni – cíle 

výuky, využití didaktických pomůcek, audiovizuální techniky, interaktivní 

tabule a dalších pomůcek ve výuce, převaha pozitivní motivace, individuální 

přístup, vedení žáků k sebehodnocení a hodnocení, využívání závěrečné fáze 

výuky. Žákům je poskytován dostatečný prostor k aktivitě, převažuje 

praktické vyučování a názor -  vzdělávání propojené se skutečným životem – 

osvojování si toho, co má pro žáky praktický smysl, co vede k praktické 

zkušenosti. 

Ze strany vyučujících jsou žáci hodnoceni za snahu, výkon, pokrok, 

jsou hodnoceni v kontextu dispozic jednotlivých žáků – věková přiměřenost, 

individuální přístup. 

Učitelé paralelních tříd spolu úzce spolupracují, komunikují, předávají 

si zkušenosti a informace, připravují společné hodiny v paralelních třídách, 

projektové dny a mezitřídní soutěže. 

Díky projektu EU – peníze školám „Škola pro život“ můžeme 

prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního 

vzdělávání na základní škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky je dosahováno 

metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogů, tvorbou a 

následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů 

ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech 

probíhá individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin, nebo podporou 

při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu 

rizikového chování u žáků a podpora rovného přístupu ke vzdělávání jsou 



v projektu podpořeny zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního 

pedagoga či zavedením primární prevence. 

 Pravidelně se věnujeme evaluaci školy a hodnocení pracovního prostředí 

ze strany všech zaměstnanců školy. Na základě zjištěných výsledků bylo 

možno vždy pružně reagovat na změny, které byly zaznamenány. 

Zaměstnanci jsou vždy o výsledcích šetření a následných krocích 

informováni a sami se podílejí na nápravách či zlepšeních.  

Vedení školy se zaměřuje na udržení klidné a příjemné pracovní 

atmosféry, na stálé zlepšování vztahů na pracovišti, na uchování optimální 

podoby fyzického a duševního zdraví jednotlivých zaměstnanců. 

 

 

 

Aktivity a prezentace školy na veřejnosti: 

 

 Kurzy interaktivní tabule a PC 

 Prezentace akcí a aktivit školy v tisku, komunikace s tiskem 

 Česká Kamenice – prezentace výukového programu Fyzika 

 Pasco konference 2013 – UK v Praze - 1. místo v celostátní soutěži 

moderních trendů ve výuce 

 „Živočichové kolem nás“ výstava prací žáků na Krajském úřadě 

Ústeckého kraje 

 Velikonoční řetězy – Galerie Radniční sklípek – prezentace výrobků 

našich žáků 

 Drakiáda – knihovna Litvínov - prezentace výrobků našich žáků 

 Vánoční prezentace aktivit dětí a žáků  

 Vánoční koncert (pěvecké sbory) Litvínov 

 Koncert k MDŽ (pěvecké sbory) ve Schole Humanitas Litvínov 

 Globe festival – vystoupení sboru Janováček a kroužku zumby 

v kulturním programu, prezentace školy – stánek s aktivitami pro 

návštěvníky akce 

 Prezentace aktivit dětí a žáků naší školy ke Dni matek 

 „Ilustrátoři přírody“ – vyhodnocení prací 2 žáků školy a jejich 

zveřejnění v katalogu ilustrátorů 



 „Fyzika“ – prezentace výuky na interaktivní tabuli - CD 

 Projektové dny 

 Slavnostní zahájení a zakončení školního roku 

 Vyhodnocování a odměňování žáků s nejnižším počtem zameškaných 

hodin 

 Školní časopis „Koumes“ 

 Šprtec – stolní hokej 

 Dramatický kroužek, který připravuje vystoupení pro mladší spolužáky 

a děti mateřských škol 

 Kouzelná vánoční noc 

 Matematický klokan 

 Literární soutěž Městské knihovny v Litvínově 

 Účast v mezinárodním výzkumu mládeže 7. a 8. třídy 

 Pěvecký sbor MŠ „Paraplíčko“ 

 Vystoupení dětí a žáků v Domovech sociálních služeb Litvínov – Janov, 

v Domovech důchodců 

 Preventivní pobyt „Hora Svaté Kateřiny“ a jarní prázdninový pobyt dětí 

„Harrachov“.  

 Zahraniční ozdravný pobyt v Bulharsku 

 Spolupráce s preventistkou Městské policie Litvínov 

 Víkendové akce zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů 

 Zájmové útvary: sportovní, výtvarný, taneční, hudební, pohybový, 

keramika, dramatická výchova, Šikulové, florbal, šprtec - stolní hokej, 

zumba, sborový zpěv, prevence-PEER, školní časopis, minivolejbal 

 Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Města 

Litvínova na roky 2010 – 2013 

 
 
 

 



Hodnocení činnosti mateřské školy 

„Paraplíčko“ Gluckova 136 

 

Naplňování společných hlavních cílů předškolního vzdělávání a 

hlavních úkolů roku 2012 -2013: 

Společné cíle byly naplňovány prostřednictvím školního vzdělávacího 

programu „Haló, děti, svět k vám letí“, který klade důraz na celkový rozvoj 

osobnosti dítěte. Je strukturován do vzdělávacích oblastí, které jsou 

propojeny, navzájem se ovlivňují a fungují jako celek. Skládá se z deseti 

tematických bloků, jednotlivé bloky mají svá podtémata, která jsou 

rozpracována do myšlenkové mapy. Časový plán bloků je orientační, volný, 

přizpůsobitelný - umožňuje, aby učitelky pracovaly ve své třídě pružně s 

ohledem na aktuální možnosti a potřeby i výsledky evaluačních činností. 

V oblasti výchovně vzdělávací byly všechny úkoly průběžně plněny. 

V pedagogické práci byly využívány nové metody, formy práce a nové 

poznatky z dalšího vzdělávání pedagogů. Při pedagogické činnosti byly 

využívány metody pedagogické diagnostiky jako základního nástroje pro 

prevenci negativních jevů a poruch učení, a také různé formy pro hodnocení 

této činnosti. 

Projekty mateřské školy vyhovují stanoveným cílům a vhodně doplňují 

výchovně vzdělávací proces. 

Ekologické projekty MŠ Paraplíčko: 

- „Příroda na sídlišti“ 

- „Farmářský týden“ 

- „Lesní školka“ 

 

Projekty probíhaly ve všech třídách. Jednotlivé části projektu si 

učitelky zpracovaly podle potřeb svých dětí a podle svého třídního 

vzdělávacího plánu jako integrované bloky. Obsah, časové zařazení a 

následné praktické provádění jednotlivých částí projektu byly plně v 

kompetenci učitelek. Při jejich vypracovávání vycházely učitelky z 

charakteristiky projektu, závaznými byly dané cíle a samozřejmě 



respektování specifického výchovně-vzdělávacího přístupu k předškolním 

dětem. 

 

Péče o děti mimořádně nadané: 

 Zájmové aktivity pro menší skupiny probíhaly v odpoledních hodinách, 

mimo hlavní výchovnou činnost. Cílem těchto činností je intenzivní rozvoj 

pohybových, hudebních, výtvarných, pracovních a jazykových dovedností. 

 

Aktivita Počet dětí – 

pravidelná docházka 

Počet učitelek 

1. Angličtinka 14 1 

2. Pěvecký sbor 21 1 

3. Sportovní kroužek 14 1 

4. Výtvarný kroužek 10 1 

5. Keramika 14 1 

celkem 73 5 

 

Nadstandardní aktivity: 

Logopedický program - u každého dítěte, které přijde do mateřské školy, 

logopedické asistentky zjišťují úroveň řeči a výslovnost. V případě vady 

výslovnosti nebo vady řeči s ním denně pracují společně s rodiči pod 

vedením kvalifikovaného logopeda, který působí přímo ve škole. 

 

„Zdravý životní styl” - všechny děti naší MŠ jsou zapojeny do výchovného 

programu projektu "Paraplíčko”. Cílem projektu je prevence drogových 

závislostí a rizikového chování dětí v mateřské škole a ta je založena na 

širším kontextu podpory zdraví a zdravého životního stylu.   

 

Program pro předškolní děti a děti s odkladem školní docházky 

Adaptační program - při zápisu se mohou rodiče vyjádřit, kam chtějí zařadit 

své dítě, seznamují se s provozem, denním režimem a prostředím celé školy. 

Rodiče se mohou také zapojit do úspěšné adaptace svého dítěte do mateřské 

školy tím, že svou přítomností budou psychickou oporou svému dítěti v nové 



situaci 

 

Relaxační program -  také společně s rodiči posuzujeme potřebu odpočinku a 

spánku dětí. Pro děti od pěti let spánek není povinný, děti odpočívají při 

relaxační hudbě, pohádce. 

 

Sociálně komunikační program - úprava vzdělávacího obsahu i podmínek 

vzdělávání. 

 

Vzdělávání a začleňování dětí cizinců - důležité jsou vstupní informace o 

dítěti (využíváme tlumočníka nebo pomoci rodičů, kteří ovládají jazyk 

konkrétní země). Je nutný individuální přístup k dítěti, záleží na osobnosti 

dítěte, jak zvládá adaptaci a neverbální komunikaci. 

 

Multikulturní program - prostřednictvím vzdělávacího programu se snažíme 

přispívat ke způsobilosti dětí chápat a respektovat odlišné kulturní zvyky. 

Seznamujeme je se zvyky, obyčeji, tradicemi a kulturou jiných národů. 

 

Prevence rizikového chování  - dětem jsou nastavena jasná pravidla chování, 

která jsou v průběhu roku periodicky připomínána. 

 

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

Škola umožňuje dětem se specifickými potřebami nápravy, které poskytují 

učitelky kvalifikované v oboru speciální pedagogiky. Do speciální třídy jsou 

zařazovány děti na doporučení psychologa, psychopeda, pediatra a dalších 

odborníků. Po celou dobu docházky dítěte do mateřské školy s nimi i s rodiči 

úzce spolupracujeme. 

 

Akce školy: 

 

Typ akce Počet 

zúčastněných dětí 

Výuka plavání 40 



Exkurze  

Zámek v Duchcově 25 

Botanická zahrada 26 

Školní výlety  

Obora Mstišov 82 

ZOO Praha 13 

ZOO park Chomutov 83 

ZOO Ústí nad Labem 25 

Dětská vystoupení  

Vánoční akademie ZŠ 12 

Prezentace aktivit dětí a žáků ZŠ 8 

Pro rodiče  

Den matek 57 

Vánoční koledování 49 

Aquapalace Praha 16 

Soutěže sportovní  

Fotbalový turnaj MŠ 13 

Hokejový turnaj 60 

Pexeso 35 

Jiné akce školy  

Slavnost padajícího listí 75 

Máme dráčka jako hračku 78 

Čarodějka nás baví 65 

Mikulášská nadílka 85 

Vánoční zpívání u stromečku  59 

Kouzelná noc v MŠ 22 

Maškarní bál 67 

Bojujeme proti mrazu 78 

Kdo bydlí na hradě 77 

Velikonoční zajíček 55 

Pouť na školní zahradě 86 

Velké malování 78 



Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy: 

 - spolupráce s rodiči 

pravidelná spolupráce s rodiči – „Klub maminek“ 

účast rodičů na programech pořádaných MŠ, adaptační programy, schůzky 

rodičů, individuální konzultace 

přednášky pro rodiče – „Vstup dítěte do ZŠ“, „Zdravý životní styl“ 2x 

 

 - spolupráce se základní školou 

pravidelné návštěvy dětí v základní škole, konzultace připravenosti dětí na 

vstup do ZŠ, vystoupení dramatického kroužku v mateřské škole 

jednotlivá pracoviště školy navzájem spolupracovala, organizovala společně 

divadelní představení, zájezdy a výlety pro děti. Vzájemné návštěvy vždy 

pozitivně ovlivnily vztahy mezi dětmi. 

 

 - spolupráce s Městskou policií v Litvínově Jaklík 

hravou formou si děti vytváří představy o tom, co je dobře, co je špatně, jak 

se v konkrétních nežádoucích situacích chovat. 

Pravidelné návštěvy dětí každý týden 

 

Výsledky vzdělávání: 

• hodnocení individuálního rozvoje dítěte provádíme průběžně 

• vzdělávací program je přínosem pro děti 

• projevy chování dětí a úroveň jejich vědomostí odpovídají vytýčeným  

dílčím cílům vzdělávání, s ohledem na možnosti dítěte 

• vyvarovali jsme se rizik uvedených v RVP PV 

• kvalitu vzdělávání vyhodnocuje hospitační činnost vedoucí učitelky,  

která je prováděna podle hospitačního plánu 

 

Výsledky práce: 

• prezentujeme v MŠ – nástěnky, výstavy v hale školy 

• vystoupení na Vánoční akademii ZŠ, na Prezentaci aktivit dětí a žáků  

ZŠ ke Dni matek 



• akce – besídky, soutěže, karnevaly, pohádková představení v mateřské  

škole každý měsíc 

 

Klady: 

• nadstandardní péče o děti, aktivity, zájmové kroužky 

• zájem rodičů o besedy „Zdravý životní styl“ 

• projekty, projektové dny 

• výjezdy, výlety 

 

Zápory: 

• neustálý pohyb dětí, časté změny v dětských kolektivech 

• spolupráce s rodiči dětí sociálně znevýhodněnými 

• menší zájem rodičů o společné odpolední aktivity 

 

Opatření: 

• pohyb dětí lze těžko ovlivnit – rozhodnutí rodičů (odchody dětí do MŠ  

v místě bydliště v Litvínově, pokud se zde uvolní místo) 

• spolupráce s rodiči dětí sociálně znevýhodněnými je komplikovaná –  

v adaptačním období děti často odhlašují. Docházka těchto dětí bývá   

nepravidelná – finanční důvody rodin. Zaměření paní učitelek na  

osobní kontakt s rodiči těchto dětí a užší spolupráce (přítomnost  

rodičů při výchovné práci, akce, výlety pro děti i rodiče…) 

• zajišťovat nové aktivity pro rodiče a děti 

 

 

 

 

 

 



Hodnocení činnosti mateřské školy 

„Sluníčko“ Školská 104 

 

 

Podmínky vzdělávání: 

 Čtyřtřídní pavilónová MŠ s kapacitou 101 zapsaných dětí 

 Dostatečně velké prostory tříd umožňují veškeré aktivity dětí 

 Třídy věkově smíšené  

 Jedna třída s upraveným vzdělávacím programem pro předškolní děti 

s vadami řeči 

 

1. třída 28 dětí 

2. třída 19 dětí (speciální - logopedická) 

3. třída 26 dětí 

4. třída 28 dětí 

 

 Nadstandardní aktivity jednotlivých tříd: 

1. třída – pohybové zaměření, cvičení na míčích 

2. třída – keramika, aerobik 

speciální - logopedická třída – v rámci docházky do mateřské školy je 

dětem kromě běžných činností poskytována komplexní speciální 

pedagogická péče se zaměřením na nápravu řeči spolu s rozvojem 

rozumových, komunikačních schopností, rozvoj jemné motoriky, 

grafomotoriky (ve spolupráci s SPC Chomutov - Mgr. Tvrzová) 

3. třída – dramatizace 

4. třída – výtvarné zaměření, hra na flétnu 

 Seznámení dětí se základy anglického jazyka – využití interaktivní tabule 

v ZŠ 

 Pedagogickou činnost zajišťují kvalifikované učitelky  

 Celodenní tematicky zaměřený program rozvíjí všechny stránky osobnosti 

dítěte 

 Využíváme práci ve skupinách, činnosti na sebe plynule navazují 



 Promyšlená organizace práce ve smíšených třídách 

 Intenzivní příprava předškolních dětí na vstup do ZŠ 

 

 

Průběh vzdělávání: 

 Školní vzdělávací program pod názvem „Se sluníčkem celý rok“.  

 Zaměření na specifiku jednotlivých ročních období a s nimi souvisejícími 

tématy 

 Tematický plán každé třídy vychází ze školního vzdělávacího programu 

 Plánování je konkrétní, ke zvolenému tématu jsou vybírány vhodné 

činnosti 

 Naplánované činnosti byly pro děti zajímavé a vyhovovaly jejich potřebám, 

děti mají možnost volby 

 Pomůcky a materiály byly podnětné, děti měly možnost rozvoje  

 Učitelky s tématy pracovaly tvořivě, rozvíjely poznatky dětí formou 

prožitkového a situačního učení, námětových her, experimentů, exkurzí a 

projektových dnů. 

 Při hrách a činnostech děti pracují samostatně, podporu poskytujeme 

individuálně 

 V logopedické třídě učitelky pracovaly podle individuálních plánů, u dětí 

převažovala dyslalie, dyslalie multiplex, 1x breptavost a problematika 

cizojazyčného prostředí – Vietnam. Problémy ve výslovnosti u některých 

dětí přetrvávají z důvodu špatné spolupráce s rodiči, nápravu nechávají 

pouze na učitelkách. 

 

 

Akce školy: 

Výuka plavání  

 

 Projekty 

o „Bezpečnost a zdraví“ – spolupráce s Městskou policií 

v nízkoprahovém klubu „Jaklík“ 

o Ekologie „O čtyřech královstvích“ – 1x měsíčně 



o „Barevné měsíce“ – 1x měsíčně formou zábavného a soutěžního 

dopoledne 

 

 Exkurze  

o Policie ČR 

o Letiště – Letecký klub Teplice + drakiáda 

o „Poznej svého psa“ – přednáška s praktickými ukázkami – 

canisterapeutický pes 

 

 Tematické dny 

o Barevné dny 

o Helloween 

o Čertí školka 

o Čarodějnický den 

 

 Vystoupení dětí 

o Vánoční prezentace aktivit dětí a žáků společně se ZŠ  

o „Den matek“ prezentace aktivit dětí a žáků společně se ZŠ 

o DSS – vánoční vystoupení 

o DSS – vystoupení ke Dni matek 

o ČSŽ – vystoupení ke Dni matek 

o Česká pošta Litvínov – vánoční zpívání se zdobením vánočního 

stromku 

o Akademie mateřských škol Litvínova – „Růže pro zámek“ 

 

 Pro rodiče 

o Lampiónový průvod 

o Mikulášská besídka 

o Vánoční jarmark – slavnostní rozsvícení vánočního stromu na 

zahradě MŠ 

o Karneval 

o Oslavy MDD 

o Slavnostní rozloučení se školáky 



 Sportovní akce 

o Plaváček 

o Fotbalový turnaj MŠ 

 

 Výlety 

o Lesopark Chomutov 

o Obora Mstišov 

 

 Kultura 

o Pravidelná divadelní představení v DVD Litvínov 

o Pravidelná představení v mateřské škole (divadlo, hudební 

pásma,…) 

 

Spolupráce:  

 ZŠ 

 Přípravné třídy ZŠ 

 ŠD 

 PEER aktivisté ZŠ 

 MŠ Paraplíčko 

 ČSŽ Janov 

 DSS Janov 

 

Spolupráce s rodiči je na dobré úrovni, zájem rodičů o školu a dění v ní se 

zlepšil. V hojné míře se účastní společných akcí. Zlepšuje se i vzájemná 

komunikace mezi rodiči a učitelkami. Nejvíce se osvědčil přímý kontakt, kde 

si učitelky ověřují zpětnou vazbou výsledky své práce. 

 

 

Výsledky vzdělávací a výchovné práce: 

 Děti byly vedeny k samostatnosti, samostatnému úsudku tak, aby byly co 

nejlépe připraveny na vstup do základní školy.  

 Výsledky práce jsou dobré. V dětech pěstujeme zdravé sebevědomí 

s úctou k lidskému životu, stáří a výsledkům lidské práce. Děti vedeme ke 



zdravému způsobu života. Děti odcházející do základní školy jsou 

připraveny. 

 Vzdělávací program je pro děti přínosem. 

 Úroveň vědomostí dětí a projevy jejich chování odpovídají vytýčeným 

dílčím cílům vzdělávání, s ohledem na jejich možnosti. 

 

 

Úroveň výsledků práce školy: 

Klady: 

 Spolupráce s rodiči, zájem rodičů o dění v MŠ 

 Plánovaná spolupráce 

 Realizace všech naplánovaných akcí 

 Dobré výsledky všech odchozích dětí do ZŠ, dobrá připravenost dětí – 

odezva učitelů ZŠ 

 Webové stránky školy a MŠ 

 Nadstandardní péče o děti, aktivity 

 

Zápory: 

 Dopady sociální situace některých rodin na docházku dětí 

 Migrace rodin, neustálý pohyb dětí a změny v dětském kolektivu 

 Vymáhání úplaty 

 Nezájem většiny pedagogů o DVPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Údaje o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků 

 

Plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků školy 

 

Dlouhodobé cíle školy v oblasti rozvoje pedagogických pracovníků 

 

 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků – vysokoškolské 

vzdělání vyplývající ze Zákona o pedagogických pracovnících 

 Kvalifikace výchovného poradce – absolvování kvalifikačního studia 

výchovného poradenství  

 Vzdělávání vedoucích pracovníků školy zejména v oblasti školského 

managementu 

 Vzdělávání v ostatních oblastech DVPP vedoucí k prohloubení 

odbornosti učitelů ve specializaci, kterou vyučují 

 Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků a 

informační gramotnosti 

 

Cíle školy v oblasti rozvoje pedagogických pracovníků 

pro školní rok 2012 / 2013 

 

 Poskytování pracovních úlev studujícím při zaměstnání, při získávání 

nebo zvyšování odborné kvalifikace pedagogických pracovníků na 

základě dohody s ředitelkou školy 

 Zahájení vysokoškolského studia u dalších pedagogických pracovníků 

bez potřebné odborné kvalifikace 

 Vzdělávací programy a akce v rámci DVPP volí pedagogičtí pracovníci 

po dohodě s vedením školy z nabídky akcí, které mají platnou 

akreditaci a získaly osvědčení na základě doporučení Akreditační 

komise pro DVPP 

 Seznam programů a vzdělávacích akcí Pedagogického centra Ústí nad 

Labem – pobočka Most „KONTAKT “ pro jednotlivé kalendářní měsíce 



 Programová nabídka vzdělávacích akcí Pedagogického centra Ústí nad 

Labem na kalendářní rok 

 Programová nabídka Metodického konzultačního centra v Litvínově – 

Janově a partnerských škol v rámci projektu „Informační technologie 

proti bariérám ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami“ 

 Dle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně 

některých zákonů, § 24, k dalšímu vzdělávání uvedenému v odstavci 4 

písm. b) pedagogickým pracovníkům přísluší volno v rozsahu 12 

pracovních dnů ve školním roce, případně jedna dvanáctina volna 

podle věty první. Čerpání volna pro samostudium je ve školním roce 

stanoveno na dobu vedlejších prázdnin, kdy tomu nebrání vážné 

provozní důvody (podzimní prázdniny, zimní prázdniny, jarní 

prázdniny, velikonoční prázdniny). 

 

Přehled absolvovaných vzdělávacích kurzů: 
 

DVPP Počet účastníků 

„Neklidné a zbrklé dítě“ 2 

„Využití vizualizéru“ 7 

„Jak se bránit manipulaci“ 4 

„Moderní trendy ve výuce fyziky 

s využitím Pasco čidel 

4 

„Práce s hlasovacím zařízením I“  7 

„Práce s hlasovacím zařízením II“  9 

„Dítě s poruchami chování I“ 5 

„Dítě s poruchami chování II“ 5 

„IT ve výuce – základy Smart board“ 8 

„Syndrom vyhoření“ 22 

„Klima školy a klima školní třídy“ 7 

„Měkké dovednosti a zážitková 

pedagogika“ 

5 

„Údržba SW a HW“ 15 



„Vliv výtvarných technik na rozvoj 

schopností dětí se SVP“ 

2 

„Arkádie Teplice“ 5 

„Problematika sluchově a řečově 

postižených dětí“ 

3 

„Využití IT ve výuce hudební 

výchovy“ 

7 

„Jak pracovat s dítětem v přípravné 

třídě“ 

4 

„Finanční gramotnost“ 4 

„Školní zralost“ 6 

„Co by dítě mělo umět před 

nástupem do ZŠ“ 

4 

„Minimalizace šikany – MIŠ“ 25 

„Pohoda – každý se cítí ve škole 

dobře“ – klima školy 

49 

„Amokové situace“ 3 

„Počítačový grafik“ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zápis k povinné školní docházce 
 a následné přijetí do školy 

 
 

K plnění povinné školní docházky bylo ve školním roce 2012/2013 

přijato do 1. tříd 48 žáků, z toho 7 žáků již ročník opakovalo. 

Pro školní rok 2012/2013 bylo rozhodnuto o 14 odkladech povinné 

školní docházky. Dodatečně byl v průběhu prvního pololetí školního roku 

odložen začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok 5 

žákům. 

 

Zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2013/2014 se 

dostavilo 45 dětí, z toho bylo předloženo zákonnými zástupci 11 žádostí o 

odklad povinné školní docházky. K plnění povinné školní docházky bylo 

přijato 34 dětí. 

 

 
 

Zápis k předškolnímu vzdělávání 
 a následné přijetí do mateřské školy 

 

 

K předškolnímu vzdělávání bylo ve školním roce 2012/2013 nově 

přijato do jednotlivých tříd obou mateřských škol 61 dětí. 

 

Zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2013/2014 se 

zúčastnilo 68 dětí. Celkem bylo nově přijato k předškolnímu vzdělávání 65 

dětí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabulková část výroční zprávy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kód organizace  MO-O-477 

Název subjektu podle rozhodnutí  
Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov, 

Přátelství 160, okres Most 

Adresa  Přátelství 160, Litvínov - Janov, 435 42 

Jméno ředitele  PhDr. Miroslava Holubová 

Jméno osoby odpovědné za vyplnění  PhDr. Miroslava Holubová 

 
 

Základní škola 
 

 

Celkový prospěch žáků  
 

V 1. pol. prospělo s vyzn.  71 

V 1. pol. prospělo  167 

V 1. pol. neprospělo  106 

Ve 2. pol. prospělo s vyzn.  70 

Ve 2. pol. prospělo  186 

Ve 2. pol. neprospělo  96 

 

 

Výsledky výchovy žáků ZŠ 
 

Počet žáků s 2. st. chov. 1. pol.  5 

Počet žáků se 3. st. chov. 1. pol.  1 

Počet žáků s 2. st. chov. 2. pol.  20 

Počet žáků se 3. st. chov. 2. pol.  2 

 
 

Interní pracovníci ZŠ  
 

Počet int. PP fyzicky  36 

Počet int. PP přepočteno  32.81 

Počet int. NP fyzicky  6 

Počet int. NP přepočteno  6.00 

 

DVPP PP v ZŠ 
 

Počet účastníků akcí dle vyhl. č. 

317/2005 Sb.  
0 

Počet účastníků akcí ostatní  102 

Počet PP, kteří se nezúč. žádné vzděl. 

akce  
0 

 
 
 

 
 

Žáci přestupující ze ZŠ  
 

Počet žáků, kteří přešli na vícel. gym.  0 

Počet žáků, kteří přešli na konzervatoř  0 

Počet žáků, kteří přešli do spec. škol  0 

Z toho do spec. škol z 1. stupně  0 

Z toho do spec. škol ze 2. stupně  0 

Docházka žáků ZŠ 
 

Zameškané hodiny celkem 1. pol.  54980 

Z toho neomluv. hodiny 1. pol.  6530 

Zameškané hodiny celkem 2. pol.  67876 

Z toho neomluv. hodiny 2. pol.  7997 

Externí pracovníci ZŠ  
 

Počet ext. PP fyzicky  2 

Počet ext. NP fyzicky  2 

Účast žáků v soutěžích  
 

Účastníci školní kolo  213 

Účastníci okresní kolo  57 

Účastníci oblastní kolo  0 

Účastníci ústřední kolo  0 



Věková skladba a kvalifikovanost PP v ZŠ 
 

Počet PP do 35 let celkem  9 

z toho ženy  9 

Počet PP bez odb. kvalif. do 35 let  4 

Počet PP 35 - 45 let celkem  10 

z toho ženy  9 

Počet PP bez odb. kvalif. 35 - 45 let  2 

Počet PP 45 - 55 let celkem  10 

z toho ženy  10 

Počet PP bez odb. kvalif. 45 - 55 let  3 

Počet PP 55 - důch. věk celkem  6 

z toho ženy  6 

Počet PP bez odb. kvalif. 55 - důch. věk  0 

Počet PP důchodci celkem  1 

z toho ženy  0 

Počet PP bez odb. kvalif. důchodci  1 

 
 

 
 
Základní škola praktická 

 

Celkový prospěch žáků ZŠP 
 

V 1. pol. prospělo s vyzn.  17 

V 1. pol. prospělo  35 

V 1. pol. neprospělo  16 

Ve 2. pol. prospělo s vyzn.  16 

Ve 2. pol. prospělo  49 

Ve 2. pol. neprospělo  12 

 

Docházka žáků ZŠP  
 

Zameškané hodiny celkem 1. pol.  13290 

Z toho neomluv. hodiny 1. pol.  1145 

Zameškané hodiny celkem 2. pol.  16714 

Z toho neomluv. hodiny 2. pol.  1551 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky výchovy žáků ZŠP  
 

Počet žáků s 2. st. chov. 1. pol.  2 

Počet žáků se 3. st. chov. 1. pol.  1 

Počet žáků s 2. st. chov. 2. pol.  6 

Počet žáků se 3. st. chov. 2. pol.  0 

Interní pracovníci ZŠP  
 

Počet int. PP fyzicky  10 

Počet int. PP přepočteno  9.37 

Počet int. NP fyzicky  3 

Počet int. NP přepočteno  3.00 

Externí pracovníci ZŠP 
 

Počet ext. PP fyzicky  0 

Počet ext. NP fyzicky  0 



Věková skladba a kvalifikovanost PP v ZŠP  
 

Počet PP do 35 let celkem  3 

z toho ženy  2 

Počet PP bez odb. kvalif. do 35 let  2 

Počet PP 35 - 45 let celkem  4 

z toho ženy  4 

Počet PP bez odb. kvalif. 35 - 45 let  2 

Počet PP 45 - 55 let celkem  2 

z toho ženy  2 

Počet PP bez odb. kvalif. 45 - 55 let  1 

Počet PP 55 - důch. věk celkem  1 

z toho ženy  1 

Počet PP bez odb. kvalif. 55 - důch. věk  1 

Počet PP důchodci celkem  0 

z toho ženy  0 

Počet PP bez odb. kvalif. důchodci  0 

 

 

 
Základní škola speciální 

 

Celkový prospěch žáků ZŠS 
 

V 1. pol. prospělo s vyzn.  0 

V 1. pol. prospělo  23 

V 1. pol. neprospělo  2 

Ve 2. pol. prospělo s vyzn.  0 

Ve 2. pol. prospělo  27 

Ve 2. pol. neprospělo  1 

 

 

Interní pracovníci ZŠS  
 

Počet int. PP fyzicky  8 

Počet int. PP přepočteno  7.74 

Počet int. NP fyzicky  1 

Počet int. NP přepočteno  1.00 

 

 

 

 

 

 

 

DVPP PP v ZŠP  
 

Počet účastníků akcí dle vyhl. č. 

317/2005 Sb.  
2 

Počet účastníků akcí ostatní  37 

Počet PP, kteří se nezúč. žádné vzděl. 

akce  
0 

Docházka žáků ZŠS 
 

Zameškané hodiny celkem 1. pol.  2039 

Z toho neomluv. hodiny 1. pol.  28 

Zameškané hodiny celkem 2. pol.  3177 

Z toho neomluv. hodiny 2. pol.  5 

Externí pracovníci ZŠS 
 

Počet ext. PP fyzicky  0 

Počet ext. NP fyzicky  1 



Věková skladba a kvalifikovanost PP v ZŠS  
 

Počet PP do 35 let celkem  5 

z toho ženy  5 

Počet PP bez odb. kvalif. do 35 let  2 

Počet PP 35 - 45 let celkem  2 

z toho ženy  2 

Počet PP bez odb. kvalif. 35 - 45 let  1 

Počet PP 45 - 55 let celkem  1 

z toho ženy  1 

Počet PP bez odb. kvalif. 45 - 55 let  1 

Počet PP 55 - důch. věk celkem  0 

z toho ženy  0 

Počet PP bez odb. kvalif. 55 - důch. věk  0 

Počet PP důchodci celkem  0 

z toho ženy  0 

Počet PP bez odb. kvalif. důchodci  0 

 

 

 

DVPP PP v ZŠS  
 

Počet účastníků akcí dle vyhl. č. 

317/2005 Sb.  
0 

Počet účastníků akcí ostatní  18 

Počet PP, kteří se nezúč. žádné vzděl. 

akce  
0 

 
 
 

Mateřské školy 
 

Provoz MŠ  
 

Kapacita MŠ  225 

Počet tříd s výjimkou z počtu dětí  5 

 

 

Interní pracovníci MŠ 
 

Počet int. PP fyzicky  17 

Počet int. PP přepočteno  16.67 

Počet int. NP fyzicky  7 

Počet int. NP přepočteno  6.12 

 

 

Externí pracovníci MŠ  
 

Počet ext. PP fyzicky  0 

Počet ext. NP fyzicky  0 



 

Věková skladba a kvalifikovanost PP v MŠ  
 

Počet PP do 35 let celkem  6 

z toho ženy  6 

Počet PP bez odb. kvalif. do 35 let  0 

Počet PP 35 - 45 let celkem  1 

z toho ženy  1 

Počet PP bez odb. kvalif. 35 - 45 let  1 

Počet PP 45 - 55 let celkem  5 

z toho ženy  5 

Počet PP bez odb. kvalif. 45 - 55 let  0 

Počet PP 55 - důch. věk celkem  4 

z toho ženy  4 

Počet PP bez odb. kvalif. 55 - důch. věk  0 

Počet PP důchodci celkem  1 

z toho ženy  1 

Počet PP bez odb. kvalif. důchodci  0 

 

 

DVPP PP v MŠ  
 

Počet účastníků akcí dle vyhl. č. 

317/2005 Sb.  
2 

Počet účastníků akcí ostatní  18 

Počet PP, kteří se nezúč. žádné vzděl. 

akce  
7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Informace o výsledcích kontrol, ČŠI 
 
 

ČŠI –  ve školním roce 2012/2013 nebyla provedena kontrola  

 

Krajská hygienická stanice-územní pracoviště Most 

7. 9. 2012 -  Mateřská škola Školská 104 – školní výdejna 

kontrola hygienických požadavků na stravovací služby, 

dodržování požadavků postupů založených na principech 

HACCP, osobní a provozní hygiena, sanitace, manipulace 

s odpady, skladování, dodržování lhůt spotřeby a 

minimální trvanlivosti u potravin, měření teplot při výdeji  

Závěr kontroly: nebyly zjištěny nedostatky 

 

7. 9. 2012 - Školní družina Školská 125 - prostory a provoz zařízení 

provozoven 

kontrola provozního řádu a prostor, venkovních hracích 

ploch – provozního řádu, charakteru a čistitelnosti podlah, 

větrání a osvětlení, úklidu 

Závěr kontroly: byly zjištěny nedostatky – viditelné stopy po zatékání, 

které jsou způsobovány dosud neopravenou střešní 

krytinou (žádost zřizovateli o generální opravu střechy) 

 Jde o stavebně technickou závadu, v jejímž důsledku by 

mohlo dojít k nárůstu plísní a k ohrožení zdraví dětí 

 

22. 10. 2012 - Základní škola Přátelství 160 – školní jídelna 

kontrola hygienických požadavků na stravovací služby, 

dodržování požadavků postupů založených na principech 

HACCP, osobní a provozní hygiena, dovoz stravy do 

výdejny mateřské školy Školská 104, manipulace 

s odpady, skladování, dodržování lhůt spotřeby a 

minimální trvanlivosti u potravin, měření teplot při výdeji  

Závěr kontroly: nebyly zjištěny nedostatky 



20. 11. 2012  – Mateřská škola Gluckova 136 – prostory a provoz zařízení 

provozoven 

kontrola provozního řádu a prostor, očkování dětí, 

charakteru a čistitelnosti podlah, úklidu, 

mikroklimatických podmínek, manipulace s lůžkovinami a 

prádlem, hygienických zařízení, venkovních hracích ploch 

– provozního řádu 

Závěr kontroly: nebyly zjištěny nedostatky 

 

21. 2. 2013  – Mateřská škola Školská 104 – prostory a provoz zařízení 

provozoven 

 Kontrola odstranění závad zjištěných dne 23. 6. 2011, 

kontrola provozního řádu a prostor, očkování dětí, 

hygienických zařízení, charakteru a čistitelnosti podlah, 

mikroklimatických podmínek, osvětlení, manipulace 

s lůžkovinami a praní prádla, venkovních hracích ploch – 

provozního řádu 

Závěr kontroly: byly zjištěny nedostatky – opětovné zatékání do budovy, 

které bude řešeno v rámci rekonstrukce MŠ 

  

21. 2. 2013  – Mateřská škola Školská 104 - školní výdejna 

kontrola hygienických požadavků na stravovací služby, 

dodržování požadavků postupů založených na principech 

HACCP, dovoz stravy ze školní jídelny, osobní a provozní 

hygiena, sanitace, manipulace s odpady, skladování, 

dodržování lhůt spotřeby a minimální trvanlivosti u 

potravin, výdej pokrmů a měření teplot při výdeji  

Závěr kontroly: byly zjištěny nedostatky – v kuchyňkách chyběly 

dávkovače na tekuté mýdlo a zásobníky na jednorázové 

ručníky 

 

 

 



2. 4. 2013 -  Mateřská škola Gluckova 136 – školní jídelna 

kontrola hygienických požadavků na stravovací služby, 

dodržování požadavků postupů založených na principech 

HACCP, osobní a provozní hygiena, manipulace s odpady, 

skladování, dodržování lhůt spotřeby a minimální 

trvanlivosti u potravin, měření teplot při výdeji, pitný režim  

Závěr kontroly: nebyly zjištěny nedostatky, bylo dáno doporučení  

k zajištění pitného režimu (barely s uzavíratelným ventilem  

pro každou třídu i pro pobyt na zahradě) 

 

2. 4. 2013 - Základní škola speciální – Gluckova 101 - – prostory a 

provoz zařízení provozoven 

kontrola provozního řádu a prostor, charakteru a 

čistitelnosti podlah, úklidu, hygienických zařízení, 

přirozeného větrání, osvětlení, mikroklimatických 

podmínek, venkovních hracích ploch – provozního řádu 

Závěr kontroly: byly zjištěny nedostatky – nedostatek přirozeného denního  

osvětlení z důvodu blízkosti vzrostlého stromu u budovy 

 

2. 4. 2013  – Mateřská škola Školská 104 - školní výdejna 

kontrola hygienických požadavků na stravovací služby 

 Kontrola odstranění závad zjištěných dne 21. 2 .2013 

Závěr kontroly: nebyly zjištěny nedostatky 

 

 

Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Ústí nad 

Labem (kontaktní pracoviště Most) 

20. 9. 2012 –  Zákon č. 117/1995 Sb., odpovědnost dalších fyzických  

osob nebo právnických osob, § 63a (§ 30 – rodičovský  

příspěvek) 

   Kontrola docházky dětí do 4 let věku do mateřské školy 

Závěr kontroly: nebyly zjištěny nedostatky 



Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje – územní odbor 

Most 

17. 6. 2013 –  tematická kontrola dodržování povinností stanovených  

předpisy o požární ochraně 

   Kontrola zpracování předepsané dokumentace,  

vybavení a doklady o provozuschopnosti věcných 

prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních 

zařízení, fyzická kontrola objektu 

Závěr kontroly: nebyly zjištěny nedostatky 

 

 

Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj 

se sídlem v Ústí nad Labem 

6. 5. 2013 –  dodržování povinností v oblasti vedení evidence pracovní  

doby 

Závěr kontroly: byly zjištěny nedostatky – nebyla vedena evidence 

odpracované pracovní doby s vyznačením začátku a konce 

směn u pedagogických pracovníků  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

II.  Výroční zpráva 

 o hospodaření školy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozpočty 2012 

 

Příspěvek KÚ 

Dotace celkem   33 240 702,- Kč 

Čerpání     33 240 702,- Kč 

 

Přímé náklady:       32 104 321,- Kč 

z toho  Mzdové prostředky   23 465 236,- Kč 

OON             91 680,- Kč 

Zákonné odvody      7 992 638,- Kč 

Ostatní přímé neinvestiční výdaje      320 115,- Kč 

FKSP           234 652,- Kč 

Rozvojový program na podporu škol, které realizují  

inkluzívní vzdělávání dětí se sociokulturním  

znevýhodněním                  381 510,- Kč 

Program sociální prevence a prevence kriminality         70 584,- Kč 

Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty 

se sociálním znevýhodněním                       684 287,- Kč 

Volný čas 2012 – „Živočichové kolem nás“                 30 000,- Kč 

EU peníze školám „Škola pro život“            54 648,40 Kč             

 

EU peníze školám „Škola pro život“ čerpání dotace 

v roce 2012 ve výši                    1 165 377,- Kč  

 

 

Příspěvek ÚP 

Dotace celkem       185 661,- Kč 

Platy a odvody 2 správců hřiště 

Čerpání         185 661,- Kč 

 

 



Příspěvek města 

Dotace celkem            5 887 000,- Kč 

Příjmy:     1 974 141,63 Kč 

Stravné      1 113 838,- Kč 

Poplatek ŠD, ŠK         32 070,- Kč 

Poplatek MŠ       523 561,- Kč 

Dary              4 901,- Kč 

Sponzorský dar          50 000,- Kč 

Úroky z vkladů         30 598,63 Kč 

Pojištění          12 631,- Kč 

Pojistné plnění         25 818,- Kč 

Tržby z prodeje materiálů, 

ostatní                                     1 740,- Kč 

Čerpání fondů       178 984,- Kč 

 

Výdaje      7 858 337,44 Kč 

Potraviny        937 375,84 Kč  

Ochranné pomůcky          6 691,- Kč 

Knihy, učební pomůcky a tisk    191 811,50 Kč 

Tiskopisy          21 894,30 Kč 

DHDM        347 044,- Kč 

Čistící prostředky               127 852,- Kč 

Kancelářský materiál        76 331,10 Kč 

Materiál ŠD, ŠK         30 757,14 Kč 

Léky             2 179,- Kč 

Materiál na údržbu      109 948,50 Kč 

Nádobí do kuchyně        13 794,- Kč 

Utěrky, ubrusy           6 104,- Kč 

Srážková voda       172 296,- Kč 

Stočné          53 386,- Kč 

Voda         238 038,- Kč 

Pára      2 730 850,40 Kč 

Plyn           39 657,- Kč 



El.energie        974 558,- Kč 

Pohonné hmoty         18 338,- Kč 

Služby pošt                    9 344,- Kč 

Internet          41 097,- Kč 

Telefonní poplatky      122 251,18 Kč 

Pojištění dětí         20 313,- Kč 

Pojištění majetku               20 121,- Kč  

Poplatky bance         29 274,- Kč 

Revize         175 974,- Kč 

Požární technik        43 200,- Kč 

Školení           8 130,- Kč 

Dopravní výchova          6 460,- Kč 

Odpisy       110 053,- Kč 

Ostatní služby        76 377,30 Kč 

Služby – odvoz odpadu       91 258,- Kč 

Údržba software        61 436,- Kč 

Zpracování mezd        69 300,- Kč 

Prevent.prohl.zam.         6 150,- Kč 

Oprava a údržba      346 486,99 Kč 

Malířské práce        90 623,- Kč 

Sklenářské práce          9 493,- Kč 

Programové vybavení       35 149,- Kč 

Cestovné           9 315,- Kč 

Autobus plav.výuka         8 264,40 Kč  

Doprava Hipodrom         1 901,- Kč 

Odměny na akce          8 925,- Kč 

Správce učebny PC      242 202,- Kč 

Odměny provoz. zam.        55 600,- Kč 

Odvody z odměn         18 904,- Kč 

Převody do FKSP           1 798,- Kč 

Propagační materiály 30 let školy    40 032,- Kč 

 

Hospodářský výsledek:        2 804,19 Kč 



Doplňková činnost 

Příjmy:    308 317,- Kč 

Stravné – cizí strávníci       55 120,- Kč 

Nájemné -byt školníka        48 425,- Kč 

Nájem – kantýna       10 000,- Kč 

Nájem nebytové prostory           20 600,- Kč 

Nájemné Charita    110 856,- Kč 

Nájem tělocvična       55 240,- Kč 

Služby, ostatní příjmy       8 076,- Kč 

 

Výdaje:          261 464,74 Kč 

Voda       16 190,- Kč 

Pára             102 443,- Kč 

El.energie     25 239,- Kč 

Potraviny cizí strávníci      43 251,74 Kč 

Čistící prostředky       12 345,- Kč 

Mzdy + odvody    60 946,- Kč 

Služby – odpady         1 050,- Kč 

 

Hospodářský výsledek:  46 852,26 Kč 

 

 

 

Hospodářský výsledek 2012: 

Příspěvek KÚ       0,- Kč 

Příspěvek města               2 804,19 Kč 

Doplňková činnost     46 852,26 Kč 

Celkem:          49 656,45 Kč 

 

 



Závěrečná ustanovení 

 

 

Výroční zpráva byla zpracována ve dvou výtiscích. 

 

Výroční zpráva byla projednána: 

na jednání Školské rady dne:    8. 10. 2013 

na pracovní poradě dne:     8. 10. 2013 

 

 

 

 

Rozdělovník: 

 

1x Základní škola a Mateřská škola Litvínov – Janov 

 

1x Městský úřad Litvínov, Odbor sociálních věcí a školství 

 

 

 

 

v Litvínově dne 10. 10. 2013   

 

 

…………………………………. 

PhDr. Miroslava Holubová 

ředitelka školy 

 

 

 


