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Výroční zpráva za školní rok 2017/2018 
v souladu se zákonem 561/2004 Sb. § 10 a vyhl. č. 15/2005 Sb. § 7 

 

A) Základní údaje o škole 
 
1.1 Název školy Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny 

Adresa školy nám. Pionýrů 1, 435 46, Hora Svaté Kateřiny 

IČO 70 88 27 62 

Bankovní spojení 
168 413 300 / 0300 ČSOB Litvínov 

 

IZO  116 700 866 

Telefon/fax 476 113 151, 476 113 299, 476 113 189 

E-mail reditelna@zskaterina.cz 

www www.zskaterina.cz 

Právní forma Příspěvková organizace 

Zařazení do sítě škol 1. 1. 2001 

IZO ředitelství  600083659 

  

Název zřizovatele Město Hora Svaté Kateřiny 

Adresa zřizovatele Dlouhá 261, 435 46, Hora Svaté Kateřiny 

  

Součásti školy kapacita   
§ 144 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (údaje v rejstříku škol a školských zařízení) 

Mateřská škola 32 

Základní škola 200 

Školní družina 60 

Školní klub 25 

Školní jídelna 100 

  

Vedoucí a hospodářští pracovníci 

Ředitelka školy: Mgr. Jitka Nováková 

Zástupce ředitele školy: Mgr. Pavel Kopecký 

Hospodářka školy: Martina Žižková  

Přehled hlavní činnosti školy 

(podle zřizovací listiny) 

 

Škola je základní školou a mateřskou školou zřízenou obcí. 

Zabezpečuje výuku a výchovu v rozsahu obecně platných 

právních předpisů v oblasti základního školství pro povinnou 

školní a předškolní docházku (zák. č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání), zajišťuje údržbu a správu majetku, provozuje školní 

družinu, školní klub a školní jídelnu (vyhl. Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy České republiky č. 107/2005 Sb., o 

školním stravování). 

 

 
Údaje o školské radě 

Datum zřízení 6. 9. 2005 

Počet členů školské rady  9 

Kontakt d.kadner76@gmail.com 
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Materiálně-technické podmínky školy 

Učebny, herny 9 učeben 

Odborné pracovny, knihovna, multimediální 

učebna 

1 odborná (počítačová) učebna  

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště ANO 

Sportovní zařízení ANO 

Dílny a pozemky Žákovská dílna 

Žákovský nábytek V souladu s ergonomickými požadavky. 

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, 

sportovním nářadím apod. 

Standardní. 

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty V souladu s požadavky MŠMT. 

Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben 

pomůckami 

Standardní  - stálá snaha o pořizování nových 

pomůcek. 

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 

technikou 

15 počítačů s připojením na internet 

v odborné učebně + dataprojektor. V 9 

učebnách mají žáci k dispozici počítač 

s připojením na internet. Celá škola je 

připojena na internet prostřednictvím wi-fi.  

V 7 třídách je k dispozici interaktivní tabule 

s dataprojektory . 

Škola využívá 9 tabletů z předchozích 

projektů. Nově pak 20 tabletů z projektu 

Posilujeme gramotnosti a dovednosti 

inovativně.  

Školní družina je vybavena dotykovým 

panelem z projektu Chytré hlavy pro sever. 

Komentář:  

 

Většina ICT vybavení je pořizována díky úspěšným projektům. (Minipodniky, RO-KA-PO, 

Chytré hlavy pro sever, Propojená škola a Posilujeme gramotnosti a dovednosti inovativně). 

 

 

 

Charakteristika školy 
 

Základní škola a Mateřská škola Hora Svaté Kateřiny se nachází ve spádové obci Hora Svaté 

Kateřiny, přibližně 15 km od města Litvínova (od 1. 1. 2003 obec s rozšířenou působností), na 

hřebenu Krušných hor, při hranici se Spolkovou republikou Německo. 

 

Škola je jediným školským zařízením tohoto druhu v této horské oblasti okresu. Navštěvují ji 

žáci z obcí Hora Svaté Kateřiny, Nová Ves v Horách a Brandov, na docházce do školy se 

podílejí i děti z místního dětského domova. Školu navštěvují i žáci, kteří dojíždějí z dalších 

obcí jako je Mníšek, Malý Háj, Horní Jiřetín a Litvínov. Jsou zde i žáci z českých rodin, které 

trvale žijí v sousedním Německu, z obce Deutschneudorf. 
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B) Přehled oborů vzdělávání 
 

Vzdělávací programy ve  šk. roce 2017/2018 Zařazené 

ročníky 

Školní vzdělávací program  

„Kamarád – partner“ (viz. RVP pro základní 

vzdělávání, č.j. 31504/2004-22) 

1. – 9. ročník 

Školní vzdělávací program  

„Kamarád – partner – praktik“ pro žáky 

s lehkým mentálním postižením 

7. (1 žák) 

 

 

Škola pracuje od 1. 10. 2000 jako integrované zařízení základní a mateřské školy, od 1. 1. 

2001 pak také jako školské zařízení s právní subjektivitou (s povolenou doplňkovou činností 

– pronájem prostor školy, ubytovávání ve školní ubytovně). Součástmi školy jsou: základní 

škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna. 

 

Protože je počet obyvatel této spádové oblasti školy velmi omezený, má škola každoročně 

problémy s počty žáků ve třídách, a tak vlastně s celkovou naplněností. Proto byla 

rozhodnutím Zastupitelstva města Hora Svaté Kateřiny škole udělena výjimka z počtu žáků.  

S účinností od 1. 9. 2017 byla mateřské škole a základní škole povolena výjimka do 31. 8. 

2018. 

 

V tomto školním roce pracovala základní škola opět jako neúplná. K 30. 9. 2017 (ke dni 

předání zahajovacího výkazu) bylo na škole zapsáno 97 žáků devíti ročníků. Devět ročníků 

navštěvovali žáci v devíti třídách základní školy. Průměrný počet žáků na jednu třídu činil 

10,7  žáků. Přestože zůstává demografický vývoj stejný, došlo k nepatrnému navýšení žáků. 

Po 15 letech se již druhým rokem daří vedení školy ve spolupráci se zřizovatelem zajistit 

výuku 1. stupně v jednotlivých třídách odděleně. Nicméně se u počtu žáků 1. i 2. stupně 

nevyhneme spojení v předmětech výchov. 

 

V mateřské škole bylo v tomto školním roce v jedné třídě zapsáno ke dni odevzdání 

zahajovacího výkazu 31 dětí, s tím, že jedno místo bylo blokováno pro žáka čekajícího na 

odklad školní docházky. Od října byla v mateřské škole již plná kapacita, tedy 32 dětí. 

Průměrná návštěvnost mateřské školy činila 25 dětí denně.  

 

Při základní škole pracuje dlouhodobě jedno oddělení školní družiny a jedno oddělení 

školního klubu. 

Do oddělení školní družiny bylo zapsáno pouze 27 žáků, což není úplný počet žáků na 

jednoho vychovatele. Někteří žáci v tomto školním roce odcházeli po vyučování domů. 

Ve školním roce 2017/2018 školní klub nebyl v provozu z důvodu omezeného zájmu žáků.  

 

Učební plány 
 

V naší škole se vyučovalo podle školního vzdělávacího programu „Kamarád – partner“ platný 

od 27. 6. 2007, úpravy k 31. 8. 2013, č. j. ZŠHSK/119/2013 a úpravy k 31. 8. 2017, č. j. 

ZŠHSK/95 /2017. Všem kolegům a přátelům je k dispozici k nahlédnutí v ředitelně školy. U 

žáků se specifickými vzdělávacími potřebami podle přílohy „Kamarád – partner – praktik“ 
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(31. 1. 2008). Vzhledem k počtu žáků ve třídách a z úsporných důvodů byly spojovány třídy I. 

a II. stupně při výuce výchov.  

 

Všem vyučujícím, bylo doporučeno, aby vypracovali ve svých předmětech tematické plány 

výuky, ve kterých by rozvrhli učivo celého roku do jednotlivých měsíců. Plnění těchto plánů 

bylo kontrolováno čtvrtletně na pravidelných pedagogických radách. Po posledním srovnání 

lze konstatovat, že všechny osnovami předepsané náležitosti byly splněny.   

 

Volitelné předměty: Informatika  3., 5.,7., 8., 9. 

 

Disponibilní hodiny:  

 
I. stupeň Počet hodin 

Český jazyk 5 

Cizí jazyk 3 

Matematika 2 

Vlastivěda 1 

Informatika 2 

Přírodověda 1 

II. stupeň  

Český jazyk 1 

Cizí jazyk (Aj) 1 

Matematika 1 

Dějepis  1 

Informatika 5 

Občanská a rodinná výchova 3 

Fyzika 1 

Přírodopis  2 

Zeměpis 2 

Pracovní výchova 1 

Další cizí  6 

 

Nepovinné předměty: anglický jazyk v 1. třídě. 

 

Počet dělených hodin: 

V základní škole nejsou dlouhodobě vzhledem k nízkému počtu žáků dělené hodiny, a to ani 

při výuce cizích jazyků. 

 

 

Na úseku MŠ byl naplňován roční plán, který vytvářel optimální podmínky pro rozvoj 

osobnosti dítěte, věnoval pozornost předškolní péči, rozvíjení základních dovedností a návyků 

a nápravám řečových nedostatků, a byl realizován Školní vzdělávací program pro předškolní 

vzdělávání označený jako „Mateřská škola KAMARÁD“ – podporující zdravý život. 
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Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 
 

Základní školu navštěvovalo 14 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  

 

K 30. 6. 2018 byl 1 žák vzděláván podle školního vzdělávacího programu příloha „Kamarád 

– partner – praktik“. V základní škole jsou trvale vytvořeny kvalitní podmínky pro vzdělávání 

dětí podle výše jmenovaných učebních programů.  

 

Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou školou vždy po konzultaci s PPP a SPC 

zpracovány, pod vedením výchovného poradce Mgr. Pavla Kopeckého, individuální 

vzdělávací plány, ve kterých jsou plně zohledněna všechna doporučení výše uvedených 

konzultačních středisek a současně také zapracována pravidla pro práci s těmito žáky, která 

vycházejí z místních podmínek a konkrétních individualit žáků. 

 

Individuální vzdělávací plány jsou po konzultaci SPC a PPP k nahlédnutí u výchovného 

poradce. 

 

Odborné pracovnice SPC a PPP plány kontrolují a dle jejich vyjádření jsou hodnoceny jako 

funkční a na odborné úrovni. 

 

 

Zájmové útvary 
 

Ve školním roce 2017/2018 bylo žákům nabídnuto 9 zájmových útvarů. Škola je také 

zapojena do výzvy č. 22 – OP VVV, v rámci níž probíhají různé šablony.  

Žáci tak mohli navštěvovat: 2 čtenářské kluby, 2 kluby matematického logika a několik 

bloků doučování z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka. 

 

Zájmové útvary jsou nabízeny všem žákům všech ročníků.  Pro tuto nadstandardní činnost se 

snažíme vytvářet co nejlepší prostředí a využívat materiálního zabezpečení školy. 

 

Žáci naší školy se také účastní kroužku dobrovolných hasičů ve svých obcích. Všem, kteří se 

této činnosti věnují, patří velké poděkování. Také děkuji všem z řad rodičů a přátel školy za 

dlouholeté vedení kroužku florbalu. Druhým rokem fungoval i kroužek míčových her pro děti 

a mládež. 

Zájmové útvary navštěvují žáci bezplatně.  

 

Ve školním roce 2017/2018 byly otevřeny tyto zájmové útvary: 

 

 2 x keramický kroužek, výtvarný kroužek, nohejbal, tenis, tvořivé dílny, kroužek 

angličtiny, florbal, míčové hry 

 

Zájmové útvary pro žáky základní a mateřské školy tvoří ve zdejším regionu nadstandardní 

základnu, která supluje chybějící volnočasová zařízení ve větších městech. Hlavním cílem 

školy je zapojit děti a žáky, kteří mají možnost využívat svého bydliště a nemusejí za kroužky 

dojíždět. Dále rozvíjet sportovní i další činnosti. Kroužky ve škole nahrazují některá zařízení 

ve městech a u nás jsou zdarma. 
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Žákům školy byla umožněna i příprava na přijímací zkoušky. Byla zaměřena na český 

jazyk a matematiku v rámci šablon – výzvy č. 22 – OP VVV. 

 

C) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

V základní škole pracovalo k 30. 6. 2018 10 učitelů na plný úvazek a 2 učitelky na úvazek 

částečný (0,59 a 0,81). Současně zde pracovali 4 asistenti pedagoga pro žáky se zdravotním 

znevýhodněním, kteří pracovali na celý úvazek. Jedna učitelka je od roku 2015/2016 a jedna 

od 2016/2017 vedena mimo evidenční počet z důvodu čerpání rodičovské dovolené. 

 

Personální podmínky MŠ jsou trvale zabezpečeny. Ve stavu byly 3 učitelky, z toho 2 na plný 

úvazek a 1 na částečný (0,74). Všechny pedagogické pracovnice jsou již nyní plně 

kvalifikovány. Od srpna 2017 přibyly 2 nové kolegyně. Jedné ze stávajících skončil pracovní 

poměr, druhá kolegyně ukončila vysokoškolské studium a přesunula se na pozici učitelky 

v základní škole.  

Současně v mateřské škole pracovala 1 asistentka pedagoga s úvazkem rozděleným na 0,5 

jako asistent pro děti se zdravotním postižením a 0,5 jako asistentka pro děti se sociálním 

znevýhodněním. Na částečný úvazek (0,25) pracovala coby asistent pedagoga i jedna 

z učitelek. Do února 2018 pracovala v MŠ i 1 školní asistentka – personální podpora MŠ na 

0,5 úvazku ze šablon – výzva č. 22 OP VVV. 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků je realizováno s ohledem na finanční prostředky 

školy a je zaměřené na potřeby mateřské a základní školy. Ve školním roce využili kromě 

odborných seminářů a školení pedagogové taktéž formy sebevzdělání (četba odborných knih, 

časopisů, internet). Klademe důraz na doplnění odborné kvalifikace, vzdělávání v oblasti 

bezpečnosti žáků, prevence rizikového chování, na etické vzdělání a na sociální klima třídy. 

 

Na úseku školní družiny pracovala 1 vychovatelka na celý úvazek. 

 

Počet správních zaměstnanců v ZŠ je dlouhodobě stabilizován – 4 (4,0), 1 hospodářka, 1 

školník a 2 uklízečky. V mateřské škole pracovala 1 uklízečka na úvazek (0, 62). 

Ve školní jídelně pracovaly 2 kuchařky. Funkce vedoucí školní jídelny byla od srpna do 

prosince obsazena na poloviční úvazek novou personální silou. Od ledna 2018 se vedoucí 

školní jídelny, na poloviční úvazek, stala jedna z kuchařek. 

 

 

Základní údaje o pracovnících školy k 30. 6. 2018 

Počet pracovníků celkem 28 

Počet učitelů ZŠ 12 

Počet asistentů pedagoga 4 

Počet vychovatelů ŠD 1 

Počet učitelek MŠ 3 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 4 

Počet asistentů pedagoga v MŠ 1 

Počet správních zaměstnanců MŠ 1 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 2 
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Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby k 30. 6. 2018 

 

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků k 30. 6. 2018 

 

Pedagogičtí 

pracovníci 

Celkem 

(přepočteno) 

Z toho odborně 

kvalifikovaných 

Z toho na plný úvazek 

Učitelé ZŠ 12 (11, 4 ) 10 10 

Asistent pedagoga   5 (5,25) 5 5 

Učitelky MŠ  3 (2,75) 3 2 

Vychovatelky ŠD 1 (1) 1  1 

Celkem 21 (20,4) 19 18 

 

Pedagogičtí pracovníci k 30. 6. 2018 

 

Pedagogičtí 

pracovníci Funkce 
Úvaz

ek 

Pedagogick

á praxe 
Stupeň vzdělání Vyučuje 

1226 ředitelka školy 1,0 do 27 let 
VŠ - SpPdg – Mgr.  Prv – Vv 

1239 
zástupce ředitele 

školy 
1,0 do 27 let 

VŠ – SpPdg – Mgr. M, Nj 

3643 učitelka  1,0 nad 32 let SŠ – DPS-ŠD Čj, Orv 

2765 učitelka  0,59 nad 32 let SŠ I.st.- Čj,M 

9044 učitelka  1,0 do 27 let VŠ – Mgr. 
 I.st., In, Hv 

  

1202 učitelka  1,0 do 6 let 
VŠ – Mgr.         I.st. 

1240 
 

učitelka  
 

1,0 do 19 let VŠ – Mgr. 
Př, Z, F, Vv, 

Pří  

1177 učitelka     1,0 do 12 let 
VŠ – Mgr. I.st., Pv 

1242 učitelka  1,0 do 12 let 
VŠ – Ing. - DPS   Aj, Pv, Tv 

1222 učitelka  0,81 do 12 let 
VŠ – Mgr. D, Aj, Vv 

1204 učitelka  1,0 do 9 let VŠ – Mgr. I.st.+Tv 

1253 učitelka  1,0 do 19 let 
VŠ – Bc 

 

M,Ch,Fy, 

In, Pv 

Do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let nad 55 let 

do důch. věku 

v důchod. 

věku 

Celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

0 6 1 6 0 4 0 3 0 1 1 20 
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1223 asistentka pdg  
0,75 

0,25 
do 12 let 

SŠ + kurz AP 
        I.st. 

1244 asistentka pdg  
0,5 

0,5 
do 2 let SŠ-SOU + kurz AP         I.st. 

1260 asistentka pdg 

0,5  

0,25 

0,25 

do 6 let SOU + kurz AP  I. st. + II. st. 

1257 asistentka pdg.  
0,75  

0,25 
do 6 let SŠ + kurz AP  I. st. + II. st. 

1228 vychovatelka ŠD 1,0 do 6 let SŠ         I.st. 

1255 učitelka MŠ  1,0 do 27 let SŠ MŠ 

1227 učitelka MŠ  1,0 do 19 let SŠ MŠ 

1254 učitelka MŠ  0,74 do 27 let VŠ – Bc. MŠ 

1254 asistentka v MŠ  0,25 do 27 let VŠ – Bc. MŠ 

1247 asistentka v MŠ  
0,5 

0,5 
do 2 let SŠ + kurz AP 

MŠ 

 

 

 

    Údaje o nepedagogických pracovnících 

 

Ostatní  

pracovníci 
Funkce Úvazek 

Stupeň vzdělání 

1221 školník HÁN 1,0 Střední s vyučením 

1225 uklízečka KLU 1,0  Střední s vyučením 

1259 uklízečka PRIM 1,0 Střední s vyučením 

1248 uklízečka VEJR 0,62 Střední s vyučením 

1156 kuchařka BRA 1,0 SŠ 

1230 kuchařka BER 0,5 + 0,5 Střední s vyučením 

1261 hospodářka ŽIŽ 1,0 SŠ 

 

 

D) Údaje o přijímacím řízení nebo zápisu k povinné školní 

docházce 

 
 

Zápis k povinné školní docházce – 12. – 13. 4. 2018 

 

počet prvních tříd počet dětí přijatých 

do prvních tříd 

z toho počet dětí 

starších 6ti let (nástup 

po odkladu) 

počet odkladů 

pro  školní rok 

2018/2019 

1 16 7 3 

Výsledky přijímacího řízení 
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a) na víceletá gymnázia přijato:  

  z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřiz. krajem 0 0 

soukromá gymnázia 0 0 

církevní gymnázia 0 0 

  

b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, 

z devátých  ročníků přijato:  

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 

střední školy 

střední 

odb.učiliště  

celkem 

  

0 0 1 0 1 4 6 

  

 

c) na soukromé školy přijato: 

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 

střední školy 

střední 

odb.učiliště  

celkem 

0 0 0 0  0 0 0 

  

d) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy 

v devátém ročníku v nižším ročníku  

6 0 

 

E) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  
 

Počty žáků k 30. 6. 2018 

 

Třída Počet 

žáků 

Z toho chlapců 
Z toho dívek 

Celkem MŠ 32 15 17 

    

1.        10 6 4 

2. 12 5 7 

3. 13 3 10 

4. 16 9 7 

5. 12 9 3 

6. 4 3 1 

7. 13 4 9 

8. 9 6 3 

9. 6 1 5 

Celkem ZŠ 95 47 49 

    

Celkem 127 62 66 

I. pololetí školního roku 2017/2018 
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Přehled o prospěchu 

 

1. stupeň 

 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo Prospělo 

s vyznamenáním 

Neprospělo Nehodnoceno 

I.     10 0 10 0 0 

II. 13 3 9 0 1 

III. 13 5 8 0 0 

IV. 16 10 5 0 1 

V. 13 9 4 0 0 

Celkem 65 27 36 0            2 

 

2. stupeň 

 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo Prospělo s 

vyznamenáním 

Neprospělo Nehodnoceno 

VI. 4       4 0 0 0 

VII. 13 11 1 1 0 

VIII. 9 7 2 0 0 

IX. 6 5 1 0 0 

Celkem 32 27 4 1 0 

 

Celkový přehled 

 

 Počet 

žáků 

Prospělo Prospělo s 

vyznamenáním 

Neprospělo Nehodnoceno 

1. stupeň 65            27 36 0 2 

2. stupeň 32 27 4 1 0 

Celkem 97 54 40           1 2 

 

 

Přehled o chování 

 

1. stupeň       

 

Třída Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

Napomenutí 

TU 

Důtky 

TU 

Důtky ŘŠ 2.stupeň 

chování 

I.     10 0 2 0 0 0 0 

II. 13 5 4 0 0 0 0 

III. 13 0 1 3 0 0 0 

IV. 16 1 1 4 2 1 0 

V. 13 0 0 4 3 0 0 

Celkem 65 6 8 11 5 1 0 

 

2. stupeň 
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Třída Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

Napomenutí 

TU 

Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2.stupeň 

chování 

3.stupeň 

chování 

VI. 4 0 0 0 0 0 0 0 

VII. 13 2 2 3 2 1 0 0 

VIII. 9 5 4 3 0 0 0 0 

IX. 6 0 1 0 0 0 0 0 

Celkem 32 7 7 6 2 1 0 0 

 

 

Celkový přehled: 

 

 Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

NTU Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. stupeň 3. stupeň 

1. stupeň 65 6 8 11 5 1 0 0 

2. stupeň 32       7        7 6 2 1 0 0 

Celkem 97 13 15 17 7 2 0 0 

 

Údaje o zameškaných hodinách 

 

 

Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

1. stupeň 

 
2 519 38,75 70 1,07 

2. stupeň 

 
2 102 65,68 0 0 

Celkem 

 
4 621 47,63 70 1,07 

 

II. pololetí školního roku 2017/2018 
 

Přehled o prospěchu 

 

1. stupeň 

 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo Prospělo 

s vyznamenáním 

Neprospělo Nehodnoceno 

I.     10 1 9 0 0 

II. 12 2 10 0 0 

III. 13 7 6 0 0 

IV. 16 9 7 0 0 

V. 12 9 3 0 0 

Celkem 63 28 35 0            0 

 

2. stupeň 
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Třída Počet 

žáků 

Prospělo Prospělo s 

vyznamenáním 

Neprospělo Nehodnoceno 

VI. 4       4 0 0 0 

VII. 13 9 3 1 0 

VIII. 9 7 2 0 0 

IX. 6 5 1 0 0 

Celkem 32 25 6 1 0 

 

 

 

Celkový přehled 

 

 Počet 

žáků 

Prospělo Prospělo s 

vyznamenáním 

Neprospělo Nehodnoceno 

1. stupeň 63             28 35 0 0 

2. stupeň 32 25 6 1 0 

Celkem 95 53 41           1 0 

 

Přehled o chování 

 

1. stupeň       

 

Třída Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

Napomenutí 

TU 

Důtky 

TU 

Důtky ŘŠ 2.stupeň 

chování 

I.     10 0 3 0 0 1 0 

II. 12 0 3 0 0 0 0 

III. 13 0          2 1 0 1 0 

IV. 16 1 2 0 1 0 0 

V. 12 0 0 3 2 1 0 

Celkem 63 1 10 4 3 3 0 

 

 

2. stupeň 

 

Třída Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

Napomenutí 

TU 

Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2.stupeň 

chování 

3.stupeň 

chování 

VI. 4 0 0 2 0 0 0 0 

VII. 13 4 2 5 0 0 0 0 

VIII. 9 0 3 3 0 0 0 0 

IX. 6 6 1 0 0 0 0 0 

Celkem 32 10 6 10 0 0 0 0 

 

 

 

 

Celkový přehled: 
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 Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

NTU Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. stupeň 3. stupeň 

1. stupeň 63 1 10 4 3 3 0 0 

2. stupeň 32       10 6 10 0 0 0 0 

Celkem 95 11 16 14 3 3 0 0 

 

Údaje o zameškaných hodinách 

 

 

Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

1. stupeň 

 
1 791 28,42 58 0,92 

2. stupeň 

 
1 715 53,59 5 0,15 

Celkem 

 
3 506 36,90 63 0, 66 

 

 

 

Údaje o integrovaných žácích k 30. 9. 2018 

 

Druh postižení: Počet žáků Ročník 

Sluchové postižení 2 1., 3. 

Zrakové postižení 0  

S vadami řeči 1 5. 

Mentální postižení 2 6., 7. 

Tělesné postižení 0  

S kombinací postižení 1 7. 

S vývojovými poruchami učení 4 4., 6., 8. 

S vývojovými poruchami chování 1 1. 

 

 

 

Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy 

 

rozvrh hodin (psychohygiena) Ano – v souladu 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími Ano 

vzdělávání mimořádně nadaných žáků Ano   

školní řád, klasifikační řád Ano 

činnost školního psychologa, speciálního pedagoga, 

spolupráce s PPP a SPC 

Ano 

prevence sociálně-patologických jevů Ano 

klima školy V pořádku 

přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení výchovně-

vzdělávacího procesu 

Ano 
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Průběh a výsledky vzdělávání 

 

soulad výuky s obecnými cíli a zásadami vzdělávání Ano 

soulad výuky s cíli předškolního nebo základního 

vzdělávání  

Ano 

vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky 

k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních 

vzdělávacích potřeb žáků 

Ano 

konkretizace cílů ve sledované výuce Ano 

návaznost probíraného učiva na předcházející témata Ano 

 

Materiální podpora výuky 

 

vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům 

výuky a k činnostem 

Ano 

podnětnost učeben vzhledem k podpoře seberealizace a 

identity žáků 

Ano 

účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky Ano 

  

 

 

Interakce a komunikace 

 

klima třídy Stále se sleduje  

akceptování stanovených pravidel komunikace mezi 

učitelem a žáky i mezi žáky navzájem 

Ano 

možnost vyjadřování vlastního názoru, argumentace, 

diskuse 

Ano – žáci jsou podporováni a 

vyzýváni k vlastnímu názoru 

vzájemné respektování, výchova k toleranci Ano 

vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti 

k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj 

komunikativních dovedností žáků 

Ano 

 

Hodnocení žáků 

 

věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení Ano 

respektování individuálních schopností žáků Ano 

využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků Ano 

ocenění pokroku Ano 

zdůvodnění hodnocení žáků učitelem Ano 

vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem Ano 

využití klasifikačního řádu Ano 

  

Účast žáků školy ve školních kolech soutěží  

 

Název soutěže Počet žáků Umístění 

ŠK – Dějepisná olympiáda 6 1. místo, 2. místo, 3. místo 

ŠK – Biologická olympiáda 5 1. místo, 2. místo, 3. místo 
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School cross running 4 14. místo 

Recitační soutěž 
18 

4 x 1. místo, 2 x 2. místo, 2 x 

3. místo 

ŠK – podzimní matematická 

olympiáda pro 1. stupeň 
29 

7 x 1 místo, 4 x 2. místo, 4 x 

3. místo 

ŠK-matematická olympiáda – 8. třída 9 bez umístění 

Vv soutěž – Velikonoce v Evropě 25 6. místo 

Vv soutěž – Krušné hory očima dětí 18 bez umístění  - Lesná 

Vv soutěž – Požární ochrana očima 

dětí       45 + 5 + 21 

3 x 1. místo, 2 x 2. místo, 2 x 

3. místo, 2. místo kolektiv ŠD, 

3. místo kolektiv MŠ 

Vv soutěž - Lidice              30 1. místo, 2. místo, 3. místo 

Vv soutěž – Český klub zahrádkářů - 

zahrada 
             30 

1. místo, 2. místo, 3. místo 

Vv soutěž – Namaluj svojí učitelku              55 bez umístění   

Soutěž Nová Ves - Velikonoce              25 1.místo 

Literární soutěž              16 4 x 1. místo 

Matematický cvrček 6 1. místo, 2. místo, 3. místo 

Matematický klokan 8 1. místo, 2. místo, 2 x 3. místo 

Matematický klokan - benjamin 15 1. místo, 2. místo, 3. místo 

Matematický klokan - kadet 14 1. místo, 2. místo, 3. místo 

Přírodovědný klokan               15 1. místo, 2. místo, 3. místo 

Mladý záchranář                4 9. místo 

Vlaštovkiáda             3 + 3 9. místo, 11. místo 

Vědomostní soutěž Choroš 3 24. místo 

Mladý ekonom 3 6. místo 

MŠ – ekologická soutěž – 2D práce Kolektiv MŠ 1. místo 

 

 

Účast žáků školy v okresních a krajských soutěžích 

 

Název soutěže Počet žáků Umístění 

OK - Vv soutěž – Požární ochrana 

očima dětí 
3 + kolektiv ŠD 

2 x 1. místo, 2 x 2. místo 

Recitační soutěž 7 1x čestné uznání 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účast žáků ve sportovních soutěžích 
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Název soutěže Počet žáků Umístění 

Cykloštafeta-cyklokros 
33 

5 x 1 místo, 5 x 2. místo, 5 x 3. 

místo 

Dopravní soutěž mladých cyklistů 

– 1. stupeň 
4 

10. místo 

Přetahovaná lanem 10 7. místo – dívky, 9. místo - chlapci 

Turnaj ve vybíjené 42 1. místo, 2. místo, 3. místo 

Turnaj ve stolním tenise 
22 

4 x 1. místo, 4 x 2. místo, 4 x 3. 

místo 

Olympijský běh 
50 

1. místo, 2. místo, 3. místo + 

absolutní vítěz školy 

OVOV - OK 94% Stříbrný certifikát 

Pohár základních škol ve florbalu 

– 4. kola – florbalová liga 
9 

5. místo, 4. místo, 5. místo,  

6. místo 

Oblastní kolo ve florbalu – 1. 

stupeň 
6 

6. místo 

Oblastní kolo ve florbalu – 2. 

stupeň 
7 

7. - 8. místo 

 

Za přípravu, organizaci, realizaci či zajištění účasti žáků na těchto soutěžích bych ráda 

poděkovala všem pedagogickým pracovníkům školy. 

 

F) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů  
 

Škola má každoročně zpracovaný „Minimální preventivní program“ – prevence rizikového 

chování, který je zpracován pro děti z MŠ, žáky, pedagogy i rodiče. Ve škole pracuje metodik 

prevence rizikového chování od roku 1996. Podle hodnocení ČŠI (z října 2017): „Škole se 

většinu negativních projevů daří díky spolupráci všech pedagogů a zkušené metodičce 

prevence včas řešit. 

  

Úspěšně se daří realizovat prevenci rizikového chování. Veškeré projevy jsou zachyceny 

v prvopočátcích, pohovory s rodiči i kázeňská opatření jsou efektivními nástroji nápravy. 

Pozornost byla letos věnována především: zdravému životnímu stylu, k osvojování 

pozitivního sociálního chování a zachování integrity osobnosti. Nadále záškoláctví, skrytému 

záškoláctví, chování žáků a dodržování nastavených pravidel. 

Prevence rizikového chování je na naší škole dlouhodobá. Souběžně probíhá a navazuje na 

ŠVP. Každý rok aktivity více přizpůsobujeme potřebám školy. Negativní projevy operativně 

řešíme. Důležitou cestou, jak dosáhnout cílů a ochránit děti před rizikovým chováním, je vést 

žáky ke zdravému životnímu stylu, pohybu, k využití různých volnočasových aktivit. 

I v tomto školním roce byl kladen důraz na práci třídních učitelů ve spolupráci s metodikem 

prevence. Třídnické hodiny probíhaly pravidelně 1x měsíčně. MP ve spolupráci s TU 

připravil návrhy, které TU přizpůsobil své třídě. 

Již druhým rokem funguje ve škole „schránka důvěry“. Žáci, kteří mají obavu své problémy 

sdělit někomu z pedagogů, mají možnost své problémy svěřovat právě do ní. Až na pár 

vzkazů v úvodu školního roku se ve schránce neobjevilo nic. 

Problémy, které vznikly, byly řešeny ústní formou s MP, VP či ředitelkou školy. Ve škole 

působila druhým rokem skupina Peer aktivistů (žáci školy), kteří pod vedením MP 

připravovali preventivní program pro své spolužáky. Program byl v 1. pololetí zaměřený na 
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záškoláctví a splnil očekávání. V MŠ se řešilo, co je moje, co si mohu odnést, a tématem byly 

drobné krádeže. V 2. poletí se pak Peeři zaměřili na klima třídy. Byla nutná spolupráce s TU a 

bohužel se toto téma úplně nepodařilo. Z tohoto důvodu prozatím Peeři nebudou 

v následujícím školním roce ve své činnosti pokračovat. Za dosavadní práci jim patří 

poděkování. 

I v letošním roce se ojediněle objevilo ve škole skryté záškoláctví. MP ve spolupráci s TU, 

VP a ŘŠ toto řešil. K jednání byli přizváni rodiče žáků, zástupci OSPODu a Policie ČR. 

Skryté záškoláctví pojmenovává stav, kdy rodiče absenci žáků kryjí, vědomě absenci 

omlouvají a skrývají pod tzv. „rodinné důvody“. Důležitou součástí řešení záškoláctví je 

kvalitní a fungující spolupráce rodiny a školy.  

 

Škola je v pravidelném kontaktu s PPP, Policií ČR, dobrovolnými hasiči i OSPOD 

v Litvínově.  

 

Prevencí se škola zabývá i v období přechodu žáků z I. na II. stupeň, kdy je prevence 

věnována tvorbě kolektivu. Vedení školy klade důraz na práci třídního učitele. Osvědčily se 

třídnické hodiny, kdy se s žáky hovoří na téma prevence, klima třídy, sounáležitost, ale 

probírají se také zájmy žáků, společně komunikují a konzultují se jejich názory. 

 

Prioritnímu zájmu rozvoje osobnosti každého žáka účinně napomáhá nastavený systém 

výchovného poradenství, které se orientuje na oblast profesní orientace žáků a především 

koordinaci přístupu k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Jim je poskytována 

účinná podpora v podobě plánů pedagogické podpory či individuálních vzdělávacích plánů, 

popř. zohledňování jejich specifických potřeb. 

 

Sbírky školy: 

 

Škola se opět již po několikáté zapojila do celorepublikové sbírky „Život dětem“. Částkou 

2.320,- Kč jsme přispěli na pomoc dětem se závažnými onemocněními, které jsou odkázány 

na domácí péči svých rodičů a to konkrétně na pořízení rehabilitačních a kompenzačních 

pomůcek, speciální výživy, rehabilitačních pobytů……atd. 

 

Dále se škola každoročně aktivně zapojuje do veřejné sbírky Fond Sidus. Výnos ze sbírky je 

určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení a na pomoc individuálním pacientům. 

Podařilo se nám vybrat, a tak fondu přispět částkou: podzim 610,- Kč a jaro 355,- Kč. 

 

V tomto školním roce se škola rozhodla nezapojit do celorepublikové akce Sněhuláci pro 

Afriku, ale udělala ve spolupráci se zřizovatelem a ústeckým krajem vlastní charitativní 

sbírku, a to: Sbírku pro Toničku. Sbírka byla určena na nákup rehabilitační pomůcky – 

vibrační desky, která bude prokrvovat končetiny a trénovat svalstvo. Pomůcka je pro sestru 

naší žákyně. Tonička se bez dopomoci téměř neobejde, je postižen pohybový aparát a tedy 

svalový systém. V rámci sbírky žáci vyráběli a poté prodávali výrobky za symbolickou cenu. 

Jednalo se o pohledy, mýdla, bonbony a různé dekorační předměty a nám se podařilo mezi 

dětmi, rodiči a širokou veřejností vybrat částku 4.724,- Kč. Rodiče i Tonička sdíleli obrovské 

nadšení a při veřejném předání peněz všem moc poděkovali.  

 

V tomto roce se škola již po třetí zapojila do celorepublikové sbírky „ Český den proti 

rakovině“, kdy žáci naší školy prodávali žluté kvítky žákům, zaměstnancům školy, 

zaměstnancům DD, obecního úřadu a široké veřejnosti. Letošní sbírka byla zaměřena na na 
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rakovinu tlustého střeva a prevenci před tímto onemocněním. Podařilo se nám prodat 84 

kytiček za 1. 680,-Kč. Ve vaku však byla částka 1. 848,- Kč, což znamená, že někteří do vaku 

hodili víc než 20,- Kč. Opět se nám tak podařilo přispět na dobrou věc. 

 

Všem, kteří se zapojují do charitativních sbírek, moc děkujeme. 

 

 

Úrazovost žáků, bezpečnost 
 

Ve školním roce 2017/2018 bylo řešeno 13 úrazů, z nichž žádný nebyl vážnější. Pojistné 

plnění v letošním roce neprobíhalo.  

Ostatní drobné úrazy (neabsenční, neodškodňované) jsou řádně vedeny elektronicky ve školní 

matrice žáků (DM Software) - knize úrazů – nyní propojeno s Edupage. Do programu lze 

nahlédnout v PC v kanceláři zástupce ředitele školy. Všechny úrazy byly řádně ošetřeny.  

 

Všichni pracovníci jsou pravidelně proškolováni a poučováni o prevenci proti úrazům a 

bezpečnosti práce.  Jsou řádně vedeny vstupní a preventivní prohlídky všech zaměstnanců. 

Pracovně-lékařské služby pro naši školu provádí MUDr. Pavel Lisický. Kuchařky jsou řádně 

pravidelně proškolovány z hygienického minima a HACCP.  

O prevenci rizik, bezpečnost práce, požární ochranu a proškolení zaměstnanců se stará a se 

školou spolupracuje bezpečnostní technik Ing. Evžen Janatka, který je smluvně vysílán firmou 

Kontrol s.r.o. 

 

Ve školním roce 2017/2018 bylo dořešeno odškodnění pracovního úrazu z předchozího 

školního roku, jelikož samotná léčba byla ukončena až v září 2017.  

 

G) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
Výčet studií, kurzů a seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili. 

Údaje jsou za školní rok 2017/201. 

 

Název kurzu, semináře 

Počet 

zúčastněných 

Praktická aplikace Etické výchovy                                                17 

Komunikace s rodiči, třídní schůzky                                     15 

Podporujeme nadané děti pro budoucnost                                1 

Didaktika matematiky aneb rozvíjíme a podporujeme               

Matematickou gramotnost na 2. st. ZŠ                   

1 

Rizikové chování dětí a mládeže                                                  1 

Profesní průprava zástupců ředitele 1 

Spisová služba                                                               1 

Inspirace pro zkvalitňování výuky matematiky a 

přírodovědy  

1 

Řešení problémů s žáky s rizikovým chováním                            1 

Neklidné a nesoustředěné dítě  (zejména s ADHD)                    

na 1. stupni ZŠ  

1 
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Kurz první pomoci – teorie + praktická výuka                              17 

Kolokvium ředitelů – MŠ                                                1 

Mentoring 56  - Horní Libchavy                                                                                                                                                                    1 

Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet           2 

Pohádka sice není pravda, ale není to ani lež aneb jak 

vybírat a rozehrávat s dětmi příběhy                                                             

1 

Závěr roku v účetnictví příspěvkových organizací 1 

Právní předpisy v MŠ 1 

Cesta ke čtenářské gramotnosti krok za krokem – pro 1. 

stupeň ZŠ 

1 

Platná legislativa ve školství. Stravovací  služby-systém 

kritických bodů HACC   

1 

Jak na němčinu jako na druhý cizí jazyk                                                                                                                  1 

Základy Hejného metody v předmatematické výchově         

Litvínov                                                                                        

1 

 Regionální informační den  - projekt Sousední světy – 

Nachbarwelten                                                                 

1 

Chyby ve správním řízení v regionálním školství                      1 

 Školní zralost versus školní připravenost                                                                                                   2 

Asistent pedagoga ve škole  1 

Rozvoj grafomotoriky v předškolním věku      1 

Legislativní změny ve ŠJ, systém školního stravování 2 

Aktuality v účetnictví příspěvkových organizací                     1 

Expertní podpory v ZŠ (zaměřeno na práci se žáky 

s SVP)          

1 

Jak na němčinu jako na druhý cizí jazyk                                 1 

Profesní rozvoj pedagoga - komunikace, sebereflexe  a   

sebehodnocení.    

1 

Povinná dokumentace a vnitřní předpisy ve škole                 1 

Didaktické hry pro 1. stupeň                                                      

Porada pro vedoucí ŠJ (info KHS, prezentace , 

Biofood) 

2 

Komunikace s rodiči – společně s rodiči                                     1 

Rozvoj tvořivosti u dětí s SVP prostřednictvím 

moderních výtvarných technik v ZŠ – Inkluse                                                                                                                                   

1 

Začít spolu                                                                                        1 

 

H) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 
Škola se prezentuje pomocí webových stránek – www.zskaterina.cz, kde jsou k dispozici 

veškeré údaje o škole a její činnosti. Stránky jsou pravidelně aktualizovány a i v případě akcí 

či výjezdů vkládáme fotografie vždy co nejdříve. Na základě hodnocení webových stránek 

školy nezávislou firmou, byly naše stránky (2013) zařazeny mezi nejlepší v Ústeckém kraji. 
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Dle tohoto hodnocení splňují všechna sledovaná kritéria. Za práci na webu školy děkuji Mgr. 

Pavlu Kopeckému. Nadále má škola aktivní stránky na sociální síti Facebook. 

 

Dále je měsíčně obnovována vitrína před školou, kde je uvedeno, jaké akce se odehrají 

v příštím měsíci a ke zhlédnutí jsou vystaveny fotografie z nejzajímavějších akcí za uplynulý 

měsíc. O tuto práci se v průběhu roku staral Mgr. Pavel Kopecký, za což mu taktéž patří 

poděkování. 

 

Škola se začátkem června prezentovala na veřejnosti, a to na jarmarku v sousední obci – 

Brandov, prodejem výrobků žáků z hodin pracovní a výtvarné výchovy, kroužku keramiky a 

projektového dne. Prodalo se i spoustu výrobků díky dovedným rukou kolegyně Mgr. 

Zdeňkové.  

 

Ve školním roce 2013/2014 škola získala prestižní značku „Rodiče vítáni“. Tato značka 

symbolizuje školu otevřenou rodičům. Na stránkách www.rodicevitani.cz je ke zhlédnutí, jaká 

kritéria naše škola splňuje a proč. Škola se snaží tento certifikát opětovně získávat a zatím se 

jí to daří. 

 

 Škola pravidelně zasílá články do místního tisku – Kateřinských listů a Novoveského 

občasníku pod názvem „Ze života školy“. Akce významnějšího charakteru zasíláme také do 

regionálního tisku. 

Od března jsou nově zasílány články a fotografie z akcí školy také do Krušnonovin, které 

vydává Svazek obcí Krušných hor. 

 

Školní a mimoškolní činnost 
 

Činnost zájmových kroužků ve školním roce 2017/2018. 

 

• keramický kroužek  

• výtvarný kroužek 

• pohybové hry 

• tenis 

• nohejbal 

• tvořivé dílny 

• kroužek angličtiny 

• míčové hry 

• florbal 

 

 

Ve škole již několik let pracuje školní žákovský parlament, který se zapojuje do aktivit školy. 

Navrhuje některé akce pro žáky, spolupracuje s vedením školy a učiteli. 

 

K významným aktivitám patří návštěvy divadel, muzeí, výstav, různé exkurze na místa ČR. 

Snažíme se, aby nás příliš nezatěžovaly finance (autobusová doprava je příliš drahá), tak škola 

pořádá divadelní a jiná představení přímo ve škole, což se daří.  

 

Důležitou součástí našeho ŠVP jsou tzv. projektové dny, které si získaly oblibu nejen u žáků, 

ale i u pedagogů. Žáci spolupracují mezi sebou od I. – IX. třídy, doplňují si své vědomosti a 
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dovednosti navzájem, učí se něčemu novému. Formou projektových dnů plníme průřezová 

témata. 

 

Žáci školy celoročně navštěvují školní knihovnu, kde jim je k dispozici rozmanitá škála knih 

pro vlastní četbu, v rámci níž žáci rozvíjí svou čtenářskou gramotnost. Tu také podporujeme 

již po několikáté zapojením do projektu „Celé Česko čte dětem“ především v MŠ, kde celý 

týden byl tentokrát věnován pregramotnosti, tatínkům a jejich četbě. 

 

Již tradičně se uskutečnil Ples žáků 8. a 9. ročníku, který měl u žáků, pedagogů i rodičů velmi 

kladné ohlasy. Za realizaci této akce patří poděkování především kolegyním Věře Sehnalové a 

Nikole Vigové Dis. 

 

Škola po dvou letech zorganizovala školu v přírodě. Tentokrát jsme vycestovali do Lubence. 

Pronajímatelem areálu je společnost Haul, pod vedením inženýra Marka Hanuše. Švp se nesla 

v duchu Bradavic a tedy Harryho Pottra. 

V dopoledních hodinách, v rámci výuky dle školního vzdělávacího programu „Kamarád – 

partner“, žáci plnili projektové dny. Poznávali jsme Česko, navštívili jsme Plzeň a její ZOO. 

Při projektech jsme pracovali na městském úřadě v Lubenci, kde jsme sbírali podklady na 

tvorbu novin. Řešili jsme lidské vztahy, přátelství, práva a zahráli si na osobnosti. Také 

probíhaly volby na prezidenta Švp, hledali jsme exotická zvířata, navštívili jsme místní kostel 

a vytvořili reklamní plakáty. Věnovali jsme se také Ochraně člověka za mimořádných 

událostí. 

Stihli jsme toho víc než dost. Odpolední program byt také velmi pestrý a se slzou v oku jsme 

se poslední den loučili s vychovateli a s areálem. 

Švp s námi absolvovali i předškoláci z MŠ. 

 

Velkou událostí bylo v tomto školním roce pro naši školu její výročí. Škola oslavila 110. let 

od založení budovy školy, 85. let české školy a 65. let od založení mateřské školy. Samotné 

oslavy začaly na náměstí vystoupením našich dětí a žáků. Na podiu se střídali tanečníci, 

akvabely, sportovci, herci, recitátoři a zpěváci. Přes nepříznivé počasí sklidilo vystoupení 

velký ohlas ze strany rodičů a široké veřejnosti. Poté byly budovy zpřístupněny všem 

bývalým žákům, zaměstnancům a zájemcům k nahlédnutí do učeben, kde byly kroniky a 

fotografie. Oslavy pro zaměstnance pak pokračovaly v tělocvičně školy. Akci přijela svou 

přítomností podpořit i paní senátorka Dernerová. 

 

Děkuji tímto všem, kteří se celoročně na prezentaci školy podílejí. 

 

 

Údaje o významných školních aktivitách 

 

Akce školy 

Enviromentální výchova – ukliďme svět, ukliďme Česko – 2. stupeň – podzim + jaro 

ŠD – Stockhausen – Olbernhau 

Projekt – Den evropských jazyků 

MŠ - Výstup na rozhlednu 

 

Po Evropě s úsměvem – soutěž – 9. třída 

Zoopark Chomutov – 1. stupeň 

Exkurze štola Starý Martin – Krupka – 2. stupeň 
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ŠD – spaní ve škole – 3 x 

Sběrový týden –  podzim + jaro (MŠ + ZŠ) 

ŠD – hledání pokladu – Brandov 

návštěva Poslanecké sněmovny 

Mladý ekonom – soutěž 8. třída 

MŠ – drakiáda 

Podzimní matematická olympiáda – 1. stupeň 

Adaptační odpoledne a pobyty tříd 

Halloween – Dýňobraní 

MŠ – Dýňování 

Olympiáda – Dějepis (ŠK) 

Peer aktivisté – programy pro 1. stupeň a 2. stupeň 

MŠ – muzikoterapie 

Knihovna Litvínov – programy pro 1. a 2. stupeň 

Terakotová armáda – výstava muzeum Most – 2. stupeň 

ŠD – pravidelné saunování 

Turnaj ve florbalu – starší žáci 

Tandem MŠ – mořské akvárium v Oberwiesenthalu (projekt ve spolupráci s německou MŠ) 

Filmové představení – Schola Humanitas – 7. – 9. třída 

ŠD – předvánoční tvořivé dílny 

Čert a Mikuláš v MŠ a ZŠ 

MŠ  - Mikuláš v německé MŠ  

MŠ + 1. třída – Výstava Lego + obora Mstišov 

MŠ – vystoupení v domě pro seniory 

Finanční gramotnost – Most – nákupní středisko – 8. třída 

MŠ – loutkové divadlo v Německu 

Lesná – vánoční tradice a zvyky – vybrané třídy 

Rozsvěcení vánočního stromku – koledy 

Litvínovský Choroš – přírodopisně naučná soutěž – žáci 8. a 9. třídy 

MŠ – vánoční tradice a nadílka 

Medové Vánoce a výstava vánočních stromků 

Den úcty ke stáří – vystoupení žáků ŠD 

Přednáška – prevence – hravě o hygieně, putování za zdravím, nástrahy internetu – 1. + 2. stupeň 

Florbalová liga – žáci 1. stupně – 4. kola 

Exkurze SOŠ Hamr (volba povolání)  –  8. a 9. třída 

Exkurze zámek Litvínov – vánoční stromečky a ozdoby – 6. třída 

Vánoční besídka v MŠ 

Vánoční besídky a jarmark v ZŠ 

Aquasvět Chomutov – plnění rekordů školy – 2 x 

MŠ – Tříkrálová sbírka 

Přetahování lanem – 4. a 5. třída 

ŠD – planetárium Most 

Škopkiáda 

Netradiční třídní schůzky – rodiče, žáci, TU 

MŠ – návštěva hasičské zbrojnice 

Přednáška – Veselé zoubky 

MŠ – projektový den – Cesta na Severní pól 

Recitační soutěž (ŠK, OK) 

MŠ – karneval 
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Spaní ve škole – 8. třída 

Báječný den s chemií - 7. -9. třída 

MŠ – zimní olympiáda 

Exkurze SŠ Diplomacie Most (volba povolání)  –  7. a 8. třída 

Lesná – velikonoční tradice a zvyky – vybrané třídy 

MŠ – Velikonoce v SRN (ve spolupráci s německou MŠ) 

Literární soutěž 

MŠ - knihovna HSK 

Ples žáků 8. a 9. třídy    

Matematický klokan a cvrček 

Turnaj ve stolním tenise 

Peer aktivisté – program pro MŠ – prevence 

MŠ – beseda Zdravá pětka – zdravá strava 

Den otevřených dveří pro budoucí prvňáky 

Spaní ve škole – žáci 1. stupně 

Tandem MŠ –  Národní muzeum Praha (ve spolupráci s německou MŠ) 

Vlaštovkiáda – Schola Humanitas 

Den Země – MŠ + ZŠ 

Soutěž v anglickém jazyce – vybraní žáci 5. a 6. třídy 

ŠD – exkurze - Legiovlak Most 

Dopravní soutěž mladých cyklistů 

MŠ – muzikoterapie v SRN (ve spolupráci s německou MŠ) 

Červený Hrádek – div. představení + dílny ve středověku 

Dravci ve škole – ukázka živých dravců + přednáška 

Cykloštafeta 

Tandem MŠ –  zámek Jezeří (ve spolupráci s německou MŠ)  

Požární ochrana očima dětí – VV soutěž – vyhlášení Most 

Švp Lubenec 

Mladý záchranář – soutěž – vybraní žáci 5. třídy 

Edubus – věda v pohybu 

MŠ - Den dětí  

Den dětí - Tradiční jarmark Brandov 

Gramotnost – projekt – výjezd vybraný ročníků - Osek 

MŠ - Celé Česko čte dětem - tatínkové 

ŠD – stanování na Brandově 

Zábavní park Plohn – Německo – 8. a 9.třída 

Tandem MŠ –  Zoopark Chomutov – s rodiči (projekt ve spolupráci s německou MŠ) 

Olympijský běh  

Školní výlety 

Poslední zvonění – 9. třída 

MŠ – turnaj ve florbale pro MŠ Litvínovska 

Výročí školy 

MŠ – sportovní dopoledne s německou MŠ 

MŠ – zahradní slavnost - rozloučení s předškoláky 

Pasování žáků 1. třídy na čtenáře 

Přivítání předškoláků na OÚ 

Slavnostní přijetí žáků 1. třídy na OÚ 

Vyřazení žáků 9. třídy na OÚ 
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Den zdraví – SZŠ Most (7. – 9. třída) 

 

SCIO testy 

Kalibro testy 

Divadelní představení  - MŠ - 3x 

Divadelní představení  ZŠ - 3x 

Plnění OVOV – stříbrný certifikát 

Projektové dny                                                 

Školní exkurze 

Akce k prevenci rizikového chování 

Ochrana člověka za mimořádných situací  

Aktivní zapojení do sbírky „Život dětem“, „Fond Sidus“ a „Český den proti rakovině“ 

 

Akce k environmentální výchově 

Každoroční sběr (podzim a jaro) starého papíru a plastových víček. 

Celoroční zapojení do projektu MŠMT „Recyklohraní“ – sběr baterií a elektroodpadu. 

 

 

Plavecký výcvik 

Ve školním roce 2017/2018 probíhal povinný plavecký výcvik (pro žáky1. - 3. třídy)  

v plaveckém bazéně v Litvínově. Doprava žáků byla hrazena z rozvojového programu  

,,Podpora výuky plavání v základních školách“ a byla podpořena částkou 12. 340,- Kč. 

 

 

Spolupráce s rodiči a veřejností 
 

Škola spolupracuje při různých akcích s Městem Hora Svaté Kateřiny, obcemi Nová Ves 

v Horách a Brandov a s místními organizacemi. Vedení všech tří zmíněných obcí mají o školu 

velký zájem, pomáhají škole jak finančně, tak i svou účastí na některých akcích. Společně 

projednávají aktivity a činnosti školy a hledají cestu, jak udržet a hlavně zachovat naši 

horskou školu. Tato setkávání přinášejí pozitivní výsledky. 

 

Naše škola spolupracuje s DD a ŠJ Hora Svaté Kateřiny. Spolupráce je ze strany vedení školy 

a pedagogů hodnocena kladně. Došlo i ke zlepšení spolupráce MŠ a DD. 

 

Cením si také práce všech, kteří pracují ve Školské radě.  

 

Rodiče do školy, ale i mateřské školy rádi zveme na netradiční třídní schůzky, vystoupení 

žáků či tvořivá odpoledne. Značný ohlas a návštěvnost vyvolává Ples žáků 8. a 9. třídy. 

Kromě těchto akcí také samozřejmě většina rodičů spolupracuje s třídními učiteli.  

 

 

I) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 

inspekcí 
 

ČŠI navštívila školu v říjnu 2018. Z výsledku kontroly vyplývá, citováno: 
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Od poslední inspekční činnosti (květen 2011) došlo k obměně pedagogického sboru v MŠ a 

navýšení počtu pedagogických pracovnic. MŠ se zaměřila na uplatňování vnitřního 

hodnotícího systému školního vzdělávacího programu a na proces zjišťování výsledků 

vzdělávání dětí. 

Nově jmenovaná ředitelka školy ve spolupráci se svým zástupcem významně zkvalitnila 

oblast řízení, pokračuje v naplňování vize otevřené motivující školy podporující všestranný 

rozvoj žáků. 

Celá zpráva, silné a slabé stránky školy, je k nahlédnutí v ředitelně školy, na webu školy a na 

webových stránkách ČŠI. 

 

Kontrolní a hospitační činnost 
 

V rámci kontroly pedagogického procesu je z minulých let zaveden funkční systém. Jsou 

prováděny pravidelné měsíční, čtvrtletní a pololetní kontroly, které jsou zaměřeny na 

povinnou dokumentaci. Nedostatky jsou odstraňovány.  

 

Hospitační činnost byla v tomto školním roce zaměřena především na plnění výstupů ŠVP, 

učivo a časový plán, nové metody práce a zvýšení atraktivity jednotlivých vyučovacích 

hodin – strukturu vyučovacích hodin, blokové hospitace – 3 vh – neohlášená ze strany 

vedení, ohlášená ze strany vedení, na výzvu učitele/pedagoga. Dále pak na  atmosféru ve 

třídě, na využití didaktických pomůcek, individuální přístup k žákům a osvojování 

kompetencí. Také na práci s žáky nadanými, ale i na žáky se speciálně vzdělávacími 

potřebami i s  poruchami učení a chování. 

 Hospitační činnost většinou prokázala kvalitu výuky. Pokud byly zjištěny nedostatky, tak 

byly řešeny domluvou a radou při následných rozborech. Převážně se jednalo o přesné 

stanovení cíle hodiny, hodnocení hodiny ze strany učitele, sebehodnocení žáků a časovou 

dotaci. 

 

Na všech úsecích školy, především ve školní jídelně, proběhly běžné hygienické kontroly 

KHS – detašované pracoviště Most, které ovšem nezjistili zásadní pochybení. Zjištěné závady 

byly vždy v daném termínu odstraněny, konkrétní místní zjištění byla okamžitě napravena a 

uvedena do souladu s platnou legislativou.  

 

Běžné kontroly s institucemi (Všeobecná zdravotní pojišťovna, sociální odbor při Magistrátu 

města Mostu či města Litvínova) proběhly bez nedostatků. 

 

Ve školním roce 2017/2018 proběhla finanční kontrola zřizovatele – Města Hora Svaté 

Kateřiny za účasti pověřených pracovníků města. Při kontrole nebyla shledána pochybení. 

 

Spolupráce s okolními obcemi byla v uplynulém školním roce na velmi dobré úrovni. 

 

 

 

 

 

J) Základní údaje o hospodaření školy 
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Rozpočet schválený zřizovatelem – město Hora Svaté Kateřiny a jeho čerpání 

 

výdaje Rozpočet Čerpáno v Kč Čerpáno v % 

potraviny 6000,00 2528,00 42,13 

materiál na údržbu 40000,00 16915,00 42,28 

kancelářské potřeby 34500,00 26719,69 77,44 

čisticí prostředky 36000,00 38769,47 107,69 

ochranné prostředky 6000,00 1189,00 19,81 

učebnice a školní pomůcky 35000,00 32433,68 92,66 

zdravotní materiál 3000,00 5735,94 191,19 

noviny, časopisy 5000,00 2229,00 44,58 

ostatní materiál 30000,00 29903,86 99,67 

501 - CELKEM 195500,00 156423,64 80,01 

elektrická energie 340320,00 217344,07 63,86 

plyn 676800,00 407411,00 60,19 

voda 79320,00 63302,00 79,80 

502 - spotřeba energie a voda CELKEM 1096440,00 688057,07 62,75 

511 - opravy, udržování  140000,00 167444,26 119,60 

cestovné - učitelé, žáci 25000,00 50221,00 200,88 

cestovné - služební jízdy 12000,00 8589,00 71,57 

512 - cestovné CELKEM 37000,00 58810,00 158,94 

ostatní služby  185700,00 103279,68 55,61 

telefonní poplatky 36000,00 16673,50    46,31 

poplatky vstupné, zápisné 1500,00 2355,00 157,00 

internet 20736,00 16368,00 78,93 

poštovné 2500,00 2274,00 90,96 

školení  5000,00 4940,00 98,80 

poplatky bance 9000,00 12713,00 141,25 

pracovně-lékařské služby 6000,00 9100,00 151,66 

518 - služby CELKEM 266436,00 167703,18 62,94 

521 - mzdové náklady * 324905,00 324905,00 100,00 

524 - soc. a zdrav. poj. 113368,00 113368,00 100,00 

549 – příspěvek na žáky HSK 15000,00 15000,00 100,00 

549 - pojištění žáků a budovy 22000,00 17035,00 77,43 

558 - drobný hmotný majetek 86300,00 124360,00 144,10 

CELKEM NÁKLADY 2296949,00 1833106,15 79,80 

 

 

Příjmy Rozpočet Vybráno v Kč Vybráno v % 

hospodářská činnost  59000,00 38250,00 64,80 

pronájem TV, sauna 45000,00 48575,00 107,95 

příjem od žáků + zničené učebnice 25000,00 55652,00 222,60 

kladné úroky 510,00 437,90 85,86 

prodej obědů 15000,00 53135,00 354,23 

Celkem 144510,00 196049,90 135,66 
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Škola hospodařila v roce 2017 s kladným hospodářským výsledkem ve výši 116.046,78 

(hlavní činnost 95.595 + doplňková činnost 20.451,78). Na základě domluvy se zřizovatelem 

byl HV rozdělen takto: 

 

 

Do fondu odměn bylo odvedeno 10%, tj. 9.559,50 Kč a zbytek 86.035,50 byl převeden do 

rezervního fondu. V doplňkové činnosti bylo převedeno do fondu odměn 20%, tedy 4 091 Kč 

a zbytek 16.360,78 převedeno do fondu rezervního. 

 

 

Přílohy k hospodaření školy: 

 

• Rozvaha 

• Výkaz zisku a ztráty 

• Příloha 

• Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu – krajský úřad 

  

 

K) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

programů 
 

Mateřská škola již několik let spolupracuje s mateřskou školou z obce Deutschneudorf. Na 

základě této spolupráce a zpracováváním projektů naší mateřskou školou získáváme 

pravidelně finanční dotaci z nadace Roberta Boshe -  Tandem, „Odmalička – Von klein 

auf“.  V rámci společného setkávání děti poznávají tradice obou zemí (Velikonoce, Vánoce, 

Masopust, Mikuláš, Den dětí, Den Země apod.) a dále jsou organizovány sportovní soutěže. 

Ve školním roce 2017/2018 se nám podařilo opět dosáhnout na projekt. Projekt byl nazván: 

Hrou na cestě k historii a byl podpořen částkou 11.000,- Kč. 

 

L) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení 
 

Celoživotní vzdělávání je podle mezinárodní organizace OECD z roku 2000 označováno jako 

systémový přístup, který se zaměřuje na standardy vědomostí a dovedností, které platí pro 

všechny děti od nejútlejšího věku, k učení po celý život, a který koordinuje snahy o zajištění 

příslušných možností pro všechny dospělé, bez ohledu na zaměstnané usilující o postoupení 

na vyšší kvalifikační stupeň či nezaměstnané, kteří se potřebují rekvalifikovat. Celoživotní 

učení je jedním z pilířů vzdělanosti, jak si ho stanovuje i EU. 

Naše škola v této oblasti nerealizuje žádné aktivity. 

 

 

M) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 
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Fond Ústeckého kraje – stínící technika - žaluzie 

I v letošním roce byla naše škola podpořena ústeckým krajem, a to z Fondu hejtmana kraje. 

Byla přijata neinvestiční dotace k realizaci projektu ,, Stínící technika pro ZŠ Hora Svaté 

Kateřiny“ ve výši 38. 840,- Kč. Instalace proběhla v listopadu 2017, kdy do chybějících oken 

v ZŠ byly nainstalovány horizontální žaluzie. Poděkování patří i paní senátorce MuDr. 

Dernerové, která se školou již třetím rokem spolupracuje a žádost na kraji podpořila.  

Mateřská škola se zapojila do celoročního projektu pro předškolní děti ,,Svět nekončí za 

vrátky, cvičíme se zvířátky“, který je zaměřen na pohybové aktivity dětí a je pod záštitou 

MŠMT.  V projektu se pracuje v pěti oblastech – kromě tří pohybových, jsou zde i úkoly 

z oblasti rozvíjení poznání a z oblasti kulturní a společenské nazvaná Netradiční činnost. 

Do projektu Posilujeme gramotnosti a dovednosti inovativně se škola zapojila v listopadu 

2016 a samotný projekt je stále v běhu.  

V červnu 2017 vcestovali naši žáci na společné setkání zapojených škol v regionu do Oseka, 

kde zkoušeli aktivity spojené s tancem, výtvarnou a pracovní výchovou a vyzkoušeli si 

praktické úkoly, které je možné aplikovat do praktického života. Škola díky projektu dostala 

k dispozici 20 tabletů, na kterých budeme realizovat samotnou hru zaměřenou na gramotnost. 

Projekt se zaměřuje na sociální a občanskou gramotnost a exekutivní dovednosti žáků ZŠ 

v Ústeckém, Jihomoravském a Olomouckém kraji. Řešena je povinně-volitelná aktivita IV a 

volitelná aktivita II. Akční výzkumy identifikují nedostatky v metodách získávání uvedených 

gramotností a dovedností, ověří stav na partnerských školách a po pilotní aplikaci 

inovativních metod ověří účinnost a provede reflexi. Projekt zapojuje více než 50% žáků ze 

socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. 

Projekt Zvyšujeme kvalitu výuky je spolufinancován Evropskou unií a je zaměřen na 

zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových kompetencí. Období 

realizace projektu: 1. 2. 2017 - 31. 1. 2019, finanční prostředky 667. 856,- Kč 

Díkykladnému hospodaření v projektu, škola zakoupila 2 interaktivní tabule a doplnila tak 

technikou jednu učebnu v ZŠ a jednu v MŠ. 

Škola se zapojila do těchto šablon:  

 

MŠ: 

 

Školní asistent – personální podpora MŠ 

Vzdělávání pedagogických pracovníků – Matematická pregramotnost 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv 

Vzdělávání pedagogických pracovníků – Prevence logopedických vad a problémů 

ZŠ: 

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků – Čtenářská gramotnost 

Vzdělávání pedagogických pracovníků – Matematická gramotnost 

Vzdělávání pedagogických pracovníků – Cizí jazyky 

Vzdělávání pedagogických pracovníků – Inkluze 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv  

CLIL ve výuce na ZŠ 
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Čtenářský klub pro žáky ZŠ 

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

 

 

Obědy dětem – Drab foundation 

Škola již třetím rokem zažádala o program Obědy dětem. Hlavní motivací je snaha pomáhat 

těm rodinám, jejichž ekonomická situace je dlouhodobě nepříznivá a rodičům neumožňuje, 

aby kupovali svým dětem obědy ve školních jídelnách. Další prioritou tohoto programu je 

motivovat žáky k lepším výkonům, lepší školní docházce a také k lepší socializaci 

podporovaných jedinců. Pomoc je poskytována prostřednictvím škol a jídelen tak, aby se 

obědy dostaly opravdu k dětem, které to potřebují.  

Nejčastěji jsou do programu hlášeny děti, kterým se rodiče snaží zajistit základní potřeby, ale 

jejich tíživá finanční situace jim to neumožňuje.  Dále podporujeme sirotky a děti rodičů-

samoživitelů. 

V letošní m školním roce 2017/18 se nám podařilo zapojit v období 9/ - 12/ 2017 - 5 žáků o 

podpoře 15. 720,- Kč a v období  3/ - 6/2018 pak 4 žáky o podpoře 8. 374,- Kč. 

Škola je dále zapojena do projektu „Recyklohraní“, který je zaměřen na sběr a recyklaci 

drobného elektrozařízení a vybitých baterií.  

Dalším projektem, který ve škole probíhá již několik let je projekt „Ovoce do škol“ – 

zaměřený na zdravý životní styl. 

Od 3/2018 byl zaměstnán 1 pracovník z dotace ÚP na společensky účelné pracovní místo.  

 

Naše mateřská škola pracuje v rámci  projektu „Celé Česko čte dětem“, který je zaměřen na 

rozvíjení čtenářské gramotnosti u dětí a mládeže. 

 

Škola spolupracuje s MÚ Litvínov zapojením do MAP – místního akčního plánu, díky němuž 

může dosáhnout na další financování školy. Škola také získá finance na DVPP, která byla 

v letošním roce již realizována. Jedná se již o dohodnutá školení ke čtenářské gramotnosti a 

dále pak financování dalšího vzdělávání pro ředitele školy – mentoring. 

 

 

Ve školním roce 2017/2018 se škole nepodařilo uspět v projektu Chytré hlavy pro sever. 

Škola navrhovala v rámci projektu „ Zažij vědu na vlastní kůži“ zbudovat přírodovědno 

fyzikální koutek v učebně přírodopisu. Částka projektu byla 151.000,- Kč.  

 

Poděkování také patří firmě Nemak, která škole věnovala 5 počítačů. 

 

V rámci sběru starého papíru naše škola vyhrála 1. místo a částku 1.000,- Kč. Bojovali jsme 

mezi 14 školami s počtem do 100 žáků. 

 

 

Cením si veškeré podpory, vážím si všech sponzorů a přátel, a za pomoc jim děkuji. 

http://www.zskaterina.cz/


Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny 

nám. Pionýrů 1 

tel.: 476 113 151, - 299 

www.zskaterina.cz 

 
 

 

 

 

N) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 

Škola nemá odborovou organizaci, ani s jinými odborovými organizacemi nespolupracuje. 

Partnerem pro školu je Úřad práce, se kterým je vedení školy v pravidelném kontaktu 

v rámci obsazování nových pracovních pozic a také při řešení otázek dalšího uplatnění žáků 

základní školy. Zároveň pak při besedách pro žáky k problematice uplatnění a orientace na 

trhu práce. 

 

 

 

Závěr: 

 

Závěrem, jako každý rok, patří poděkování všem pedagogickým i nepedagogickým 

pracovníkům školy za odvedenou práci a obětavost. Děkuji za podporu a přízeň 

zřizovateli školy – Městu Hora Svaté Kateřiny.  Za trvalou podporu a náklonnost patří 

dík obcím Nová Ves v Horách a Brandov, přímo pak oběma pánům starostům. Také 

těm rodičům, kteří se aktivně zajímají o dění ve škole, děkuji za spolupráci.  

Nakonec si pak dovoluji vyjádřit poděkování sponzorům a všem přátelům školy. Za 

pomoc při zpracování základních údajů o hospodaření školy v této zprávě děkuji 

kolegyni Nikole Vigové Dis. a Martině Žižkové, za fotodokumentaci pak kolegovi  

Mgr. Pavlu Kopeckému. 

 

 

 

 

 

V Hoře Svaté Kateřiny dne 27. 9. 2018 

                                                                                   ____________________________ 

                                                                                               Mgr. Jitka Nováková 

                                                      ředitelka školy 

 

 

Schváleno Školskou radou dne: 11. 10. 2018  

                 ____________________________ 

                                                                                                      David Kádner 

                      předseda školské rady 

 

 

Schváleno Zastupitelstvem města Hora Svaté Kateřiny: 

                                                                                              ___________________________ 

        Mgr. Ing. Jindřich Zetek 

                     starostka města 
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