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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
e-mail: skola@zsnestemicka.cz
web: www.zsnestemicka.cz
Zřizovatel:
Statutární město Ústí nad Labem,
401 00 Ústí nad Labem, Velká Hradební 8
Složení školské rady:
Mgr. Jindra Stolleová, Ph.D. (zástupce školy)
Mgr. Hana Fišerová (zástupce školy)
Bc. Jana Bohuňková (zástupce Magistrátu Ústí nad Labem)
Ivana Fišerová (zástupce Magistrátu Ústí nad Labem)
dipl. ekonom Alena Bérová (zástupce rodičů)
Stanislava Salavová (zástupce rodičů)

II. Charakteristika školy:
Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace je škola
plně organizovaná, poskytuje vzdělání od 1. do 9. ročníku. Škola se řadí svým
počtem žáků 303 (údaj k 30. 6. 2015) mezi středně velké školy.
Škola je umístěna v širším centru města, v sídlišti.
Žáci obvykle docházejí z blízkého i vzdálenějšího okolí. Pro přepravu do školy
nejčastěji cestují automobily rodičů, pěšky, veřejnou hromadnou dopravou.
Škola má k dispozici školní družinu. Žáci a zaměstnanci se stravují v zařízení školního
stravování. Školní jídelna se nachází přímo v budově školy.
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
3

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.
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.
Škola disponuje následujícími odbornými učebnami: učebna angličtiny, učebna
němčiny, fyzika- chemie, dějepis - zeměpis, 2 počítačové učebny, výtvarná výchova,
keramická dílna. 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.
Pro připojení k internetu škola poskytuje možnost využít pracovních stanic,
specializované učebny a bezdrátové připojení v části školy.

III. Přehled oborů vzdělání, 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 36 pedagogických pracovníků a 12 nepedagogických
pracovníků.
Vedení školy:
Ředitelka školy: Mgr. Marie Čápová
Zástupce ředitelky školy: Mgr. Martin Vlček
Vedoucí školní družiny: Helena Puršová
Vedoucí jídelny: Jaroslava Hlavová
Přehled pracovníků
Učitelé
Počet
pracovníků

22

Asistenti
pedagoga
11
4

Vychovatelky

Pracovníci
školní jídelny

3

4

Ostatní
pracovníci
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V. Údaje o zápisu k povinné školní docházce
Zápis proběhl ve dnech 15. – 16. ledna 2015. K zápisu k povinné školní docházce se
přihlásilo 42 žáků. Ředitelka školy rozhodla ve správním řízení o přijetí 37 žáků.

VI. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Přehled klasifikace
Prospělo
s vyznamenáním
Prospělo
Neprospělo
Celkový
průměrný
prospěch

150
123
30
1, 76

K výsledkům vzdělávání patří úspěchy v žákovských soutěžích a realizace
dlouhodobých projektů ve škole zaměřených na rozvoj dovedností a znalostí žáků.
Nejvýznamnější položky uvádíme níže.

Soutěže
ABAKU – matematická logická hra – 4. místo ve finále s účastí škol z celé České
republiky
Dokumentární film z návštěvy IQLANDIA science center Liberec – 1. místo
v konkurenci škol z celé České republiky
Přehlídka pěveckých sborů – stříbrné pásmo v krajském kole soutěže
Výtvarná soutěž NAŠE MĚSTO – 1. místo ve starší kategorii a 2. místo v mladší
kategorii
Architektonická a stavařská soutěž – 1. místo v kategorii bydlení podle mých
představ
Výstava betlémů v kostele Nanebevzetí P. Marie – cena za nejoriginálnější
betlém
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Projekty
Media a komunikace ve vzdělávání
Realizace projektu spočívá ve vytváření školního časopisu, rozhlasových reportáží a
video spotů žákovskými týmy školy pod odborným vedením pedagogických
pracovníků. Za školní rok 2014/2015 bylo vydáno 8 obsáhlých čísel školního časopisu,
natočeno 5 reportáží žákovského rozhlasu a natočeno 11 videospotů žákovské
televize. Práce žáků v rámci uvedeného projektu jsou k dispozici na webových
stránkách školy www.zsnetemicka.cz

VII. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Ve školním roce 2014/2015 byl základním principem preventivní strategie zdravý
životní styl. Důležitou oblastí je prohlubování komunikačních dovedností mezi
učitelem, rodiči a žákem, posilování sebevědomí, sebeúcty a vzájemné úcty, řešení
konfliktů, překonávání překážek, boj proti nudě – smysluplné využití volného času.
Prevence rizikových jevů u dětí a mládeže v působnosti naší školy představuje
aktivity v následujících oblastech prevence:











šikanování, vandalismus a další formy násilného chování
záškoláctví
drogové závislosti, alkoholismus a kouření
virtuální drogy a gambling
kriminalita a delikvence
rasismus, intolerance
sexuální zneužívání dětí
syndrom týraných a zneužívaných dětí
divácké násilí
sekty a riziková náboženská hnutí

Hlavní záměry preventivní činnosti:







Dobrá informovanost všech žáků školy v oblasti rizikových jevů
Systematická výuka a výchova žáků ke zdravému životnímu stylu
Vytvoření dostatečného zázemí k trávení volného času v prostorách školy
Podpora vlastních aktivit žáků a rozvoj jejich sociálně komunikativních
dovedností
Začleňování méně průbojných žáků do kolektivu, odstranění nevhodného
chování mezi žáky
Zapojení celého pedagogického sboru do systému prevence
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Aktivní spolupráce s rodiči žáků, otevřenost vůči veřejnosti

Důraz je položen na informovanosti žáků v hodinách občanské a rodinné výchovy a
dalších předmětech. Cílem je vést žáky k sebevědomí, správnému sebehodnocení,
stanovení si reálných cílů v životě, k poznání sebe sama, k zvládnutí stresů, k
dovednostem řešit své problémy bez návykových látek (ve spolupráci s rodiči). Dále
je zaměřený zejména na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich
osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností.
K tomuto cíli využijeme různých metod aktivního sociálního chování, individuálního
přístupu k žákům, konzultačních i třídních hodin apod.
Prevence v rámci školy je realizována prostřednictvím obsahu všech vyučovacích
předmětů. Škola v této problematice spolupracuje s rodiči, s pedagogickopsychologickou poradnou, s Policií ČR, s Magistrátem města Ústí nad Labem – odbor
výchovy k občanské kontroly, odbor soc. věcí (oddělení sociální prevence, oddělení
sociálně – právní ochrany dětí), s probační a mediační službou, s neziskovými
organizacemi zaměřenými na rizikové jevy.
Plán konkrétních aktivit podporující primární prevenci













výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních (I.stupeň účast na
dopravním hřišti)
akce zaměřené na zvyšování právního povědomí (besedy s městskou policií
přizpůsobené pro I. a II. stupně)
zaměření pozornosti na projekty prevence drogových závislostí, konzumace
alkoholu,
vandalismu,
rasismu,
násilí,
komerčního
sexuálního
zneužívání apod. (projekt „Jeden svět“)
věnovat zvýšenou pozornost prevenci kouření v rámci hodin OV, RV,
třídnických hodinách atd.
dovednost volby správné životosprávy – poruchy příjmu potravy- mentální
anorexie a bulimie
přednášky, besedy a pořady věnované sexuální výchově a prevenci AIDS
zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech formou organizování
výletů, exkurzí, lyžařského výcvikového kurzu, pobytů v přírodě, vánoční
besídky, sportovních soutěží apod.
organizování akcí směřující k oživení klimatu ve škole a zábavnou formou
zpříjemnění školního prostředí (Den Země, vánoční a velikonoční jarmark,
vánoční akademie, sportovní soutěže apod.)
nabídka volnočasových aktivit

Žákům jsou poskytovány informace týkající se bezpečného internetu:
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Horká linka (www.horkalinka.cz) – nástrojem boje proti internetové
kriminalitě a dětské pornografii
Linka pomoci (www.pomoconline.cz) – zavedena sdružením Linka bezpečí,
krizová linka poskytující pomoc lidem, kteří se cítí být obtěžovány na
internetu
Bezpečně online (www.bezpecne-online.cz) – výchovně-vzdělávací portál,
užitečné návody k bezpečnému užívání internetu

Volnočasové aktivity v roce 2014/2015
zájmové útvary organizované v odpoledních hodinách









keramika (od 1.třídy)
pohybové hry (1- 3.třída)
anglický jazyk (3.-5.třída)
flétna (od 1.třídy)
klávesy (od 1.třídy)
kytara (od 1.třídy)
povídálek (náprava vad řeči, rozvoj komunikačních dovedností)
práce na počítači (samostudium, tvorba prezentací do vyučování)

projekt „Se šipkou za dobrodružstvím“
V rámci uvedeného projektu se ve víkendových dnech realizovalo 10 celodenních
výletů k zajímavým místům Ústeckého a Libereckého kraje. Celková délka tras
činí více než 200 km.

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










Práce s dětmi a ADHD a ADD
Dílny hudební výchovy
Jiné dítě problémový žák
Kurzy pro asistenty pedagoga
Tvorba a údržba internetových stránek školy
Neklidné a nesoustředěné děti
Obsluha a práce s dotykovým zařízením typu tablet.
Základy Hejného vyučovací metody
Trénink mozkových hemisfér, mozkový jogging

IX. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
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Internetové stránky a facebook
Významným krokem v této oblasti bylo zřízení nových internetových stránek školy a
profilu na sociální síti facebook.
Sociálně orientované aktivity
Pořádání sbírky pro Azylový dům pro matky s dětmi Lovosice
Škola se stala pořadatelem sbírky a zároveň sběrným místem. Pro děti se podařilo
shromáždit několik stovek kusů hraček, školních potřeb, herních souborů, oblečení a
obuvi
Tříkrálová sbírka
Žáci v roli tří králů vybrali 5719,- Kč
Pořádání sbírky pro Psí domov Řepnice
V rámci sbírky se podařilo vybrat více než 500 kg potravin pro psi a kočky a velké
množství obojků, dek a dalších potřeb pro zvířata.
Aktivity nejen pro rodičovskou veřejnost
Vánoční jarmark – prezentace práce žáků školy, prodejní výstava, prostor pro
setkání s rodiči žáků v přátelské předvánoční atmosféře, rozsvícení vánočního
stromku
Velikonoční jarmark – prodejní výstava, vystoupení pěveckého sboru, prostor pro
setkání s rodiči a veřejností
Soutěžní odpoledne pro rodinné týmy o pohár ředitelky školy – sportovní
zábavné aktivity pro rodiče, žáky a přítele školy, prostor pro neformální setkávání
pedagogů, žáků a veřejnosti, hudební program
Akademie – prezentace hudebních, tanečních a dramatických vystoupení žáků na
pódiu bývalého kina Hraničář
Vystoupení pěveckého sboru Kolibříci – pěvecký sbor vystupuje na veřejnosti u
příležitosti vítání občánků, městských slavnostech, účinkuje v domovech pro seniory,
mateřských školách

X. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní
inspekcí
Ve škole neproběhlo žádné šetření ze strany České školní inspekce.
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XI. Základní údaje o hospodaření školy
Viz příloha 1

XII. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů
Škola nebyla zapojena do žádného rozvojového a mezinárodního programu.

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
financovaných z cizích zdrojů

a

školou

realizovaných

projektech



Adaptační kurz - dotace zřizovatele – prevence kriminality – 13 900 ,-Kč
Účast žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí
Rozvoj sociálních a komunikačních dovedností



Obědy pro děti – zakoupení obědů ze školní jídelny pro žáky ze sociálně
nepříznivého prostředí - dar nadace Women for Women, o.p.s. ve výši
o 32 010,- Kč
Tablety – dotyková zařízení – pořízení 20 kusů tabletů pro vyučující jako
technická podpora výuky, proškolení vyučujících pro práci na uvedeném
zařízení – 299 475,- 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
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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

Další partneři pro dlouhodobou spolupráci







PF UJEP Ústí nad Labem
Demosthenes – dětské centrum komplexní péče
Pedagogicko – psychologická poradna Ústeckého kraje
Policie ČR
Městská police Ústí nad Labem
Open Society Fund Praha

Mgr. Marie Čápová
ředitelka školy

Seznam příloh
Příloha č. 1 – Základní údaje o hospodaření školy
Příloha č. 2 – Hodnocení práce školy ze strany rodičů a veřejnosti.
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Základní údaje o hospodaření školy

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

31.12.2014

13 058,944

14 220,991

- Platy

9 328,869

10 029,376

- OON

137,600

272,400

z toho

Limit počtu zaměstnanců

-

Odvody

-

3 218,604

3 481,592

FKSP

93,291

100,293

ONIV

280,580

337,330

Stanoveno rozpočtem
Stav k 31.12.2014
(konečný stav po úpravách)

Prostředky poskytnuté a stanovené zřizovatelem
Závazné ukazatele

Stav k

Stanoveno rozpočtem
(konečný stav po úpravách)

Příspěvek NIV

-

-

Příspěvek na investice

0

240,00

Příjmy

-

-

1.2 Plnění dalších ukazatelů rozpočtu
v tis. Kč

Stanoveno rozpočtem
Stav k 31.12.2014
(konečný stav po úpravách)

Prostředky
Peněžní fondy

12

Fond odměn

Není stanoveno

7,4

Fond rezervní

Není stanoveno

604,503

Fond investiční

Není stanoveno

416,834

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

0

0

491,182

491,182

----

----

----

----

Další zdroje

2. Výsledky inventarizace majetku

2.1 Inventarizovaný majetek

Druh majetku

Inventarizace

Celková hodnota

ke dni

k 31.12.2014
-

Nehmotný investiční majetek

D

Hmotný investiční majetek

F

-

1 974 778,10

Pozemky

D

-

4 497 241,00

Drobný nehmotný majetek

D

-

434 553,31

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

F

-

1 262 921,73

Drobný hmotný majetek (3 000 – 40 000 Kč)

F

-

7 087 033,00

Materiálové zásoby

F

-

55 671,26

Učební pomůcky A

F

-

-

Učební pomůcky B

F

-

-

Učební pomůcky C

F

-

-

- potraviny
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Stravenky

F

-

-

Ceniny

F

-

Pokladní hotovost

F

89 131,00

* 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 M. Vlček,R.Krejčíková,J. Kahoun
DIK H.Puršová,J. Šlapáková,L. Kostovičová,
J.Maxa,H.Šlechtová,P.Hauzner

Datum inventarizace

Fyzická inv. 1.10.-31.10.2014
Dokladová inv. 31.12.2014
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rozpočet 2013
limit mzdových prostředků
OPPP
odvody + FKSP
ONIV
NIV celkem

čerpání 2013

9 328 869,00

9 328 869,00

137 600,00

137 600,00

3 311 895,00

3 311 895,00

280 580,00

280 580,00

13 058 944,00

13 058 944,00
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Příloha 2
Vybrané ohlasy na práci naší školy
Karin Marques – Nadace Open Sociaty Fund Praha
Paní ředitelka Čápová však před dvěma lety přinesla do školy novou energii a vizi.
Z formálního žákovského parlamentu vykřesala velmi důležitý a funkční orgán školy.
Žáci mají tak reálnou možnost podílet se na chodu školy, uplatnit svoje nápady a
přebírat odpovědnost. Škola se otevřela místní komunitě a veřejnosti, pořádá akce,
do kterých je zapojena rodičovská i širší veřejnost. Škola působí velmi vstřícně,
přátelsky a otevřeně. Výzdoba není formální, ale stává se součástí učení.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Mgr. Radka Horáková, vedoucí SPC Demosthenes
Vážená paní ředitelko,
chtěla bych Vám vyjádřit poděkování za zřízení třídy se skupinovou integrací během
školního roku 2013/14. Je mi jasné, že zřízení této třídy v průběhu roku Vás stálo
nemalé úsilí a všichni zúčastnění jsme moc rádi, že se to nakonec podařilo.
Za naše SPC bych Vám chtěla vyjádřit podporu ke zřízení třídy se skupinovou
integrací na další školní rok 2014/15 (máme opět zájemce z řad našich klientů).
Určitě nemusím zdůrazňovat jak důležitý je počáteční vstup dítěte do 1. třídy a jak
stěžejní je pro děti s handicapem zažít úspěch v prvopočátku vzdělávání a naopak
eliminovat neúspěch.
Odměnou Vám jistě budou spokojené děti a jejich rodiče, kteří si přístup školy
pochvalují. Jsou si vědomi pokroku, který děti udělaly ve třídě se sníženým počtem
díky individuálnímu přístupu pedagoga a AP, který nelze bohužel zajisti v počtu běžné
třídy.
V současné době jste jediná ZŠ v Ústí nad Labem, která zpracovala ŠVP s dodatkem
pro děti S LMR a tím pádem mají rodiče možnost další volby, což je velmi pozitivní.
Poděkování patří samozřejmě i pedagogům, kteří vykonávají náročnou práci.
Těším se na další spolupráci.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Iva Zahradníková – matka žáka
Děkuji za překrásnou školní akademii! Mám pocit, že rok od roku je tato akce
povedenější. Moc obdivuji pedagogy za jejich tvůrčí potenciál, za nápady a trpělivost
s dětmi. Někteří se vyřádili i osobně, to byla paráda! Přesně, jak řekla p. Čápová na
závěr, i já mám pocit, že se sešla na škole výborná kvalitní parta a podle mě je to
hodně vidět! Děkuji všem za skvělý zážitek, úžas, smích, překvapení, dojetí, radost i
hrdost... to všechno tam bylo ;o).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Jana Bělochová - matka žáka
Dobrý den paní ředitelko,včera se mi vrátila dcera ze školandy kde byla s p.učitelkou
Kostovičovou a je nadšená,z celého pobytu,péče paní učitelky a ostatním. Moc Vám
děkuji za ni a, prosím, vyřidtě můj dík a spokojenost všem, co na ozdravném pobytu
byli. Natálka má krásné zážitky a má na co vzpomínat. A i vám patří velký dík za vše
co pro školu děláte.Jsem maximálně spokojená že má dcera chodí právě na tuto
školu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Petra Neubauerová - matka žáka
Zase opět další super akce. Terka byla nadšená hlavně z proměny paní ředitelky.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Míla Štěpanovská - matka žáka
Tak zase jeden skvělý nápad. Musím pochválit krásnou výzdobu kolem školy. Je to
neuvěřitelný a nápaditý.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Farní charita Lovosice - Azylový dům
Velice děkujeme Základní škole Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad
Labem a to hlavně paní ředitelce Mgr. Marii Čápové a zástupci ředitelky panu Mgr.
Martinovi Vlčkovi, kteří pro náš azylový dům uspořádali vánoční sbírku. Tímto
samozřejmě děkujeme všem lidem, kteří přispěli věcným darem pro naše děti. Velice
si toho vážíme a další fotky z předávání dárků budou následovat...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Dana Skrbková - matka žáka
To je snad nejkrásnější škola v Ústí.
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