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I. Základní údaje o škole
Název školy:
Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace
Sídlo školy: Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem
Ředitelka školy: Mgr. Marie Čápová
Kontakty:
Telefon 472 732 174, 475 504 100
Fax 472 731 046
e-mail zakladniskola@32zsul.eu
web http://www.32zsul.eu
Zřizovatel:
Statutární město Ústí nad Labem,
401 00 Ústí nad Labem, Velká Hradební 8
Složení školské rady:
Mgr. Jindra Stolleová, Ph.D. (předseda - zástupce školy)
Mgr. Ilona Kadrabová (člen komise – zástupce školy)
Vlasta Kopsová (člen komise – zástupce Magistrátu Ústí nad Labem)
Gabriela Šťastná (člen komise - zástupce Magistrátu Ústí nad Labem)
Alena Bérová (člen komise – zástupce rodičů)
Stanislava Salavová (člen komise – zástupce rodičů) od 26. 9. 2013

II. Charakteristika školy:
Obecná charakteristika
Kapacita základní školy činí 450 žáků. Škola dále zajišťuje provoz školní družiny s kapacitou
125 žáků a školní jídelnu s kapacitou 450 strávníků. Ve školním roce 2013/2014
navštěvovalo školu 276 žáků ve 14 třídách.
Nabídka školy









Kvalitní všeobecné vzdělání
Třídy se skupinovou integrací žáků (od 1. 2. 2014 )
Rozsáhlá péče o žáky se specifickými potřebami a zdravotním znevýhodněním
Výuka s menším počtem žáků ve třídách
Individuální výuka žáků prostřednictvím asistentů pedagoga
Práce se žáky v moderně vybavených učebnách
Rozšíření výuky o časovou dotaci v předmětech užité výtvarné činnosti a sportovní
příprava se zaměřením na JUDO
Přípravná třída pro předškoláky
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Rekonstrukce školy
Zřizovatel statutární město Ústí nad Labem poskytl dotaci ve výši 2 570 000,- Kč na
rozsáhlou rekonstrukci. Díky dobrému hospodaření školy a zmíněné dotaci zřizovatele školy
se podařilo realizovat následující akce:












Výměna části oken
Rekonstrukce rozvodů elektřiny
Rekonstrukce žákovských toalet
Realizace UTP rozvodů
Pořízení nového serveru
Oprava školního rozhlasu
Oprava dveří
Výmalba chodeb s didaktickými a uměleckými motivy
Oprava střešní krytiny nad hlavním vchodem
Modernizace software ve školní jídelně
Pořízení nové interaktivní tabule

Prostorové podmínky
Areál školy tvoří čtyři pavilóny. V prvním pavilónu jsou v přízemí dvě tělocvičny se
sociálním zázemím, dílny, učebna výtvarné výchovy s keramickou dílnou. V patře sídlí školní
družina.
V centrálním pavilónu jsou v přízemí umístěny šatny, v patře sekretariát školy, knihovna se
studovnou, počítačová učebna. V druhé části centrálního pavilónu je školní jídelna s kuchyní
a sklady.
Zbývající pavilóny slouží pro výuku žáků prvního a druhého stupně, jsou zde i odborné
učebny.
Jednotlivé pavilóny jsou propojeny dlouhými chodbami, které činí tuto školu méně vhodnou
pro umístění žáků vážně tělesně postižených. U bočního vchodu do pavilónu 2. stupně je
vybudován bezbariérový přístup. Travnaté venkovní prostory slouží žákům v jarním a letním
období pro relaxační činnosti o přestávkách. V odpoledních hodinách jsou tyto prostory
využívány školní družinou. Celý areál školy je oplocen.
Materiálně technické podmínky
Škola měla ve školním roce 20013/2014 14 kmenových tříd a 11 odborných učeben. Jedná se
o dílnu, kuchyňku, keramickou dílnu s pecí, učebnu výtvarné výchovy, učebnu hudební
výchovy, odbornou učebnu fyziky a chemie, odbornou učebnu zeměpisu a přírodopisu, tři
učebny pro výuku cizích jazyků, učebnu matematiky, 2 počítačové učebny (každá pro 22
žáků) s připojením k internetu). Odborné učebny jsou využívány všemi žáky školy. Na
odborné učebny navazují kabinety s bohatými funkčními sbírkami a pomůckami. V učebnách
jsou k dispozici žákům a učitelům interaktivní tabule, audio a video přehrávače a televize. Pět
učeben je vybaveno interaktivními tabulemi. Škola má dvě tělocvičny se sociálním zázemím,
vybavenou posilovnu. Škola nabízí knihovnu se studovnou. V knihovně školy je možné
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zapůjčit si domů odbornou i beletrickou literaturu. Studovna je k dispozici všem žákům,
pedagogům. Zájemci zde mohou pracovat na třech počítačích připojených na internet.

III. Přehled oborů vzdělávání , které škola vyučuje
Škola vyučuje obor Základní škola č. 79-01-C. Vzdělávání probíhá podle Školního
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem Škola bez předsudků.

IV. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Chod školy zajišťovalo 33 pedagogických pracovníků a 16 nepedagogických pracovníků.
Vedení školy:
Ředitelka školy: Mgr. Marie Čápová
Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Zuzana Hauzerová do 30. 6. 2014
Zástupce ředitelky školy: Mgr. Martin Vlček od 1. 7. 2014
Přehled pracovníků
Učitelé

Asistenti
pedagoga

21
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Počet
pracovníků

Vychovatelky

Pracovníci
školní
jídelny

Sociální
asistenti

Ostatní
pracovníci

3

4

2
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V. Údaje o zápisu k povinné školní docházce
Zápis proběhl ve dnech 15. – 16. ledna. K zápisu k povinné školní docházce se přihlásilo 44
žáků, z toho 15 žáků po odkladu z loňského roku.

VI. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Přehled klasifikace
Prospělo
s vyznamenáním
Prospělo
Neprospělo
Počet známek 1
Počet známek 2
Počet známek 3
Počet známek 4
Počet známek 5

135
120
23
1815
480
341
282
64
5

Oblasti, ve kterých škola dosahuje výborných výsledků:






Zlepšování fyzického prostředí školy a klimatu školy
Integrace zdravotně postižených žáků v běžných třídách
Práce ve třídách se skupinovou integrací
Individualizace vzdělávání vzhledem ke specifickým potřebám žáků
Realizace exkurzí, činnostní učení s využitím v praxi

Oblasti, ve kterých je třeba výsledky vzdělávání a výchovy zlepšit:



Práce s nadanými žáky
Metody vyučování vedoucích k hlubšímu rozvoji žákovských kompetencí, především
učení a spolupráce

VII. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Hodnocení minimálního preventivního programu za šk. rok 2013-2014
Splněné cíle prevence rizikových jevů:
a) Systematická výuka a výchova žáků ke zdravému životnímu stylu
b) Vytvoření dostatečného zázemí k trávení volného času v prostorách školy
c) Podpora vlastních aktivit žáků a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností
d) Aktivní spolupráce s rodiči žáků, otevřenost vůči veřejnosti
e) Učitelé informovali žáky o rizikových jevech ve vyučovacích předmětech
Jednorázové akce během školního roku:
a) Jeden svět – zaměřeno na mezilidské vztahy, život dětí u nás i ve Světě…
b) Beseda s kurátorem – zaměřeno na rizikové jevy
c) Beseda s policií ČR
d) Láska ano, děti ještě ne – zaměřeno na bezpečný sex, druhy ženské a mužské
antikoncepce
e) DVD film o životě drogově závislých
f) 1. dětská konference (1. st.) - zaměřené na poskytnutí 1. pomoci
g) Beseda s pracovníky PROSAPIA, o. s. – zaměřeno na rizika návykových látek
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Všechny plánované aktivity pro žáky byly splněny.
Mgr. Helena Puršová
metodik prevence rizikových jevů

VIII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Přehled vzdělávacích kurzů, které absolvovali pedagogičtí pracovníci ve sledovaném období:

















Funkční studium pro ředitele škol
Sociometrické metody
Sociální kompetence pedagoga
Tvorba, realizace a vyhodnocování IVP
Základní kurz logopedické prevence
Sociální kompetence pedagoga
Inspirace pro rozvíjení čtenářské gramotnosti
Program Geo Gebra ve výuce matematiky
Matematika pro všechny
Studium pedagogiky
Studium pro asistenty pedagoga
Etická výchova a učebnice
Právo ve škole
Metodika BOZP ve škole
Strategie vyšetřování šikany
Začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem

IX. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Přehled významnějších aktivit:
16. 9. 2013 - Týden mobility – výlet lodí Marie
20. 9. 2013 - Návštěva výstavy Masožravky a orchideje – VI. B
21. 10. 2013 - Účast na svěcení zvonů v kostele sv. Floriana v Krásném Březně
1. 11. 2013 - Projektový den – Den duchů
5. 12. 2013 - Mikuláš ve škole
7. 12. 2013 - Exkurze v Praze – návštěva technického muzea a vánočních trhů
11. 12. 2013 - Projektový den – Vánoční workshop
17. 12. 2013 - Vánoční akademie školy v kulturním domě
20. 2. 2014 - Multimediální výstava Indiáni a Karel May v muzeu
25. 2. 2014 - Školní soutěž a přehlídka X – FAKTOR
21. 2. 2014 - Ples školní družiny
19. 3. 2014 - Filmové projekce - projekt Jeden svět v experimentálním prostoru Mumie
7. 3. 2014 - Anglický workshop
29. 3. 2014 - Účast pěveckého sboru školy na festivalu Písničkou se jaro otevírá v Mimoni
2. 4. 2014 - Anglický workshop II.
10. 4. 2014 - Velikonoční workshop a jarmark
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23. 5. 2014 - Netradiční několika boj – soutěžní klání rodinných týmů o pohár ředitelky
školy
30. 5. 2014 - Bivak ve škole
Květen – červen – matematická soutěž ABAKU – 3. místo ze 4 023 škol- postup do
republikového finále
9. 6. – 13. 6. – Škola v přírodě – Natura Rumburk
20. 6. 2014 – Den s Policií ČR
24. 6. 2014 - Guerilla Gardening – žáci 8. a 9. roč. zkrášlili zastávky MHD v okolí školy
Další informace v příloze č. 2

X. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve škole neproběhlo žádné šetření ze strany České školní inspekce.

XI. Základní údaje o hospodaření školy
Viz příloha 1

XII. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů
Škola se zapojila do programu na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání
žáků se znevýhodněním. V rámci uvedeného programu realizovala především tyto činnosti:






Realizace vyučování v přípravné třídě s dětmi ze sociokulturně znevýhodněných
rodin
Realizace doučování a pravidelné konzultace učitelů se žáky a rodiči
Vyrovnávací opatření pro dlouhodobě absentující žáky
Koordinace činností učitelů a asistentů pedagoga ve prospěch žáků se zdravotním
postižením
Spolupráce s organizacemi: YMCA, portál PRO ŠKOLY.CZ, Prosapia, o. s.

Celková dotace z KÚ Ústí nad Labem na realizaci uvedeného rozvojového programu činila
258 803,-Kč.

XIII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Škola se nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.

XIV. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů




Vzdělávací pobytový kurz - dotace z Programu aktivního života PAŽIT - 12 500,-Kč
Sport, základ zdraví celé rodiny – sportovní odpoledne pro rodiny s dětmi - dotace
Magistrátu Ústí nad Labem – 9000,- Kč
12 hodin pro změnu – výmalba přístřešků zastávek MHD a výsadba květin – dotace
Magistrátu Ústí nad Labem 19 935,- Kč
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Obědy pro děti – zakoupení obědů ze školní jídelny pro žáky ze sociálně
nepříznivého prostředí - dar nadace Women for Women, o.p.s. ve výši 12 400,- Kč

XV. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Spolupráce vede především k vytváření kvalitních pracovních podmínek zaměstnanců a
vytváření pozitivního klimatu ve škole. V loňském školním roce spolupracovala odborová
organizace s vedením školy v rámci níže uvedených okruhů:








zlepšování pracovního prostředí
strukturální změny a organizační opatření
systém hodnocení zaměstnanců
poskytování příspěvků z FKSP na stravování ve školní jídelně
výměna informací ohledně čerpání prostředků na platy zaměstnanců, odměnách při
životních a pracovních výročích
realizace prověrek bezpečnosti práce na všech pracovištích
DVPP v oblasti BOZP

XVI. Závěr
Školní rok 2013/2014 byl ve znamení významných změn v práci celé školy. Došlo především
ke stabilizaci pedagogického sboru včetně vedení školy, rozšíření nabídky vzdělávacích
příležitostí pro žáky se specifickými potřebami při vzdělávání a v neposlední řadě k největší
rekonstrukci školy v její nedlouhé historii. Veškeré změny byly vedeny snahou o zlepšení
fungování školy, zefektivnění vzdělávání a vytvoření bezpečného, pohodového prostředí, ve
kterém se bude žákům a učitelům dobře pracovat a do kterého se budou rádi vracet.

Mgr. Marie Čápová
ředitelka školy

30. 9. 2014
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Příloha č. 1
1. Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků
1.1 Plnění závazných ukazatelů rozpočtu
v tis. Kč

Ukazatele stanovené krajským úřadem

Závazné ukazatele

Přímé NIV celkem

Orientační
ukazatele

31.12.2013

13 058,944

13 058,944

- Platy

9 328,869

9 328,869

- OON

137,600

137,600

z toho

Limit počtu zaměstnanců

-

Odvody

-

3 218,604

3 218,604

FKSP

93,291

93,291

ONIV

280,580

280,580

Stanoveno rozpočtem
(konečný stav po úpravách)

Stav k 31. 12.
2013

Příspěvek NIV

-

-

Příspěvek na investice

0

0

Příjmy

-

-

Prostředky poskytnuté a stanovené zřizovatelem
Závazné ukazatele

Stav k

Stanoveno rozpočtem
(konečný stav po úpravách)

1.2 Plnění dalších ukazatelů rozpočtu
v tis. Kč

Stanoveno rozpočtem
(konečný stav po úpravách)

Prostředky

10

Stav k 31. 12.
2013

Peněžní fondy
Fond odměn

Není stanoveno

7,4

Fond rezervní

Není stanoveno

285,610

Fond investiční

Není stanoveno

337,214

Účelové prostředky kapitoly MŠMT
Prostředky na SIPVZ
Zvýšení nenárokových složek ped.pracovníků

0

0

258,823

258,823

----

----

----

----

Další zdroje

2. Výsledky inventarizace majetku

2.1 Inventarizovaný majetek

Druh majetku

Inventarizace

Celková hodnota

ke dni

k 31. 12. 2013
-

Nehmotný investiční majetek

D

Hmotný investiční majetek

F

-

1 624 592,10

Pozemky

D

-

4 498 126,00

Drobný nehmotný majetek

D

-

414 993,31

Hmotný majetek v operativní ev.(500 –3 000 Kč)

F

-

1 152 267,65

Drobný hmotný majetek (3 000 – 40 000 Kč)

F

-

6 932 342,80

Materiálové zásoby

F

-

78 043,46

Učební pomůcky A

F

-

-

Učební pomůcky B

F

-

-

- potraviny
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Učební pomůcky C

F

-

-

Stravenky

F

-

-

Ceniny

F

-

Pokladní hotovost

F

44 958,00

* Způsob provedení inventarizace : fyzicky (F), dokladově (D).

2.2 Závěry inventarizace

inventarizace

komentář

Inventarizován byl majetek umístěný (upřesnění
objektu)

ZŠ Ústí nad Labem Neštěmická 787/38,
400 07 Ústí nad Labem

Neupotřebitelný, přebytečný, nevyužitý majetek
a způsob jak by s ním mohlo být naloženo

------

Inventarizační rozdíly (manka, přebytky), návrh
na jejich vypořádání, postih

------

Zjištěné nedostatky a závady při inventarizaci,
zajištění majetku, jeho ochrana před
poškozením, odcizením

-----

Návrh inventarizační komise na vypořádání
inventarizačních rozdílů

-----

Inventarizační komise

UIK Z.Hauzerová,R. Krejčíková, J. Kahoun
DIK H.Puršová,J. Šlapáková, L. Kostovičová,
J.Maxa,H.Šlechtová,P.Hauzner

Datum inventarizace

Fyzická inv. 1.10.-31. 10. 2013
Dokladová inv. 31.12.2013
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rozpočet 2012
limit mzdových prostředků
OPPP
odvody + FKSP
ONIV
NIV celkem

čerpání 2012

8 783 409,00

8 783 409,00

135 775,00

135 775,00

3 120 357,00

3 120 576,00

157 959,00

157 740,00

12 197 500,00

12 197 500,00
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Příloha č. 2
Napsali o nás…

Ben Cristovao učil děti o bezpečí na internetu

Ben Cristovao v ZŠ Neštěmická učil školáky o bezpečnosti na internetu. Autor: Zuzana Hauzerová
30.4.2014

Krásné Březno – Zpěvák Ben Cristovao poučil děti ze Základní školy Neštěmická o bezpečnosti na
internetu a sociálních sítích.
FOTOGALERIE

Dalších 12 fotografií
Spolupracuje totiž se známým reportérem Mirkem Vaňurou na projektu Seznam se bezpečně, který
připravil internetový portál Seznam.cz, inspirovaným kauzou dvou skautských vedoucí z Ústecka, kteří za
pomoci internetu pohlavně zneužili minimálně devětatřicet chlapců.
Na konci hvězda soutěžního pořadu Superstar uspořádala autogramiádu.
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Mimořádný úspěch ústeckých žáků v celostátní matematické soutěži a slavnostní odhalení desky
cti.
Velkého úspěchu dosáhli žáci Základní školy v Neštěmické ulici v Krásném Březně. V celostátní
matematické soutěži Abaku, v níž soutěžilo 4 037 škol, se umístili na krásném 3. místě.
Nejúspěšnější hráčkou školy se stala Natálie Mikulecká, která obsadila celkové 13. místo. Deset
nejúspěšnějších hráčů školy (Natálie Mikulecká, Jaroslav Boháč, Tomáš Mulák, Adéla Churá, Leona
Volejniková, Natálie Dobromila Lapčíková, Václav Ištvan, Martin Motyčka, Zdeněk Koráb a Lenka
Koupilová) se utkalo 20. června 2014 v závěrečném celorepublikovém finále v Praze.
Všechny třídy školy, které se soutěže zúčastnily, byly odměněny speciálními dorty a dětským
sektem. Odměny všem zúčastněným předal radní města PaedDr. Jan Eichler, který zároveň
slavnostně odhalil novou „Desku cti“. „Mám velkou radost, že se škola umí pochlubit úspěšnými
žáky. Z hodnocení práce všech dětí ve škole a také ocenění pedagogů i ostatních pracovníků jsem
odcházel s nadšením a celá akce byla opravdu skvělým nápadem ředitelky školy Marie Čápové.
Těším se na další spolupráci s nimi. Jménem vedení města jsem měl možnost všem poděkovat
a popřát dobrou relaxaci o prázdninách,“ uvedl radní města PaedDr. Jan Eichler.
Na desce cti se tak vedle sebe „potkají“ žáci s nejlepšími studijními výsledky, vynikající sportovci,
zpěváci, tanečníci, turisté, redaktoři školních novin, ale také výborní kamarádi a ti, kteří pomáhají
ostatním.

PODPOŘENÉ PROJEKTY ZDRAVÉHO MĚSTA NA ROK 2014

11.07.2014

Desátým rokem město Ústí nad Labem finančně podporuje realizaci malých projektů zaměřených
na rozvoj veřejně prospěšných aktivit a zvyšování kvality ve městě.
Do letošní výzvy k předkládání projektů do Dotačního programu Projektu Zdravé město a místní
Agenda 21 bylo předloženo 30 projektů v celkové hodnotě přesahující půl milionu korun. Počet
projektů, které dosáhly na finanční podporu, byl limitován vyčleněnou částkou ve výši 200 tis. Kč.
Témata pro letošní rok byla následující: 1. Zvelebování vzhledu veřejného prostoru ve městě, kde
bylo doporučeno zaměřit se na okrašlovací aktivity jako guerilla gardening, údržbu a obnovu
zeleně, úklidové akce, obnovu tradic. Další téma bylo „Zapojení do osvětových kampaní
a akcí“ jakými jsou např. Evropský týden mobility, Evropský den bez aut, Dny zdraví apod.
a poslední oblast byla zaměřena za prevenci ochrany zdraví - „Pečuj o své zdraví“.

15

Úspěšných bylo celkem 12 projektů: ZŠ Neštěmická – 12 hodin pro změnu, Gymnázium
Jateční – Den dobra s Jatečkou, MŠ U plavecké haly – Chci být viděn, MŠ Vinařská – Příběh
z úlu, MŠ Kytička – Zdravý životní styl našich dětí a jejich rodičů VII., Občasnké sdružení
Vojnovičova – Pohybem pro zdraví, ZŠ Vinařská – Sportovně-vzdělávací pobyt v Nižboře -5.
ročník, YMCA – Hurá do klubu v Krásném Březně za cvičením a zdravým životním stylem, ZŠ
Karla IV. – Hravá a inspirativní školní zahrada, ZŠ Stříbrnická – Dnes je v naší škole
prostřeno, MŠ Vojanova – Pečujeme o své zdraví, hrátky na zahradě nás baví,OR AŠSK Florbalová liga základních škol.
Projekt Zdravé město iniciovala Světová zdravotní organizace s cílem zlepšit zdraví a kvalitu života
obyvatel měst. Vychází ze strategie Světové zdravotní organizace – Zdraví 21 a dokumentu
OSN Agenda 21. Město Ústí nad Labem je do projektu Zdravé město zapojeno od roku 2005.
Postup ke „Zdravému městu" není však pouze záležitostí vedení municipality, zastupitelstva či
úřadu - neobejde se bez spolupráce s řadou místních odborných i nevládních partnerů (odborných
institucí, nevládních organizací, škol, firem) i s nejširší veřejností.

ZŠ Neštěmická realizovala projekt „12 hodin pro změnu“
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Cílem projektu bylo během „12 hodin" změnit prostředí kolem trolejbusových zastávek sídliště Pod
Vyhlídkou v lokalitě Krásné Březno a aktivně zapojit žáky, kteří vlastní činností přispějí k zlepšení
estetického a sociálního klimatu sídliště, ve kterém žijí.
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