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1 Základní údaje o škole

1.1 škola
název školy Základní škola a Mateřská škola Povrly, 

okres Ústí nad Labem, příspěvková 
organizace

adresa školy 5. května 233, 403 32 Povrly
právní forma příspěvková organizace
IČ 72 743 921
IZO MŠ 107 568 853

ZŠ  102 517 487
ŠD  116 900 288
ŠJ   102 777 055

identifikátor právnické osoby 600 085 775
vedení školy ředitelka: Mgr. Věra Slezáčková

statutární zástupce ředitelky: 
                Mgr. Tomáš Skála
zástupkyně ředitelky pro MŠ:
                Bc. Markéta Zupková

kontakt tel.: ZŠ  731 495 483
       ŠJ   736 464 515
       MŠ 731 495 482
e-mail: zspovrly@volny.cz
            sjzspovrly@volny.cz
            ms.povrly@volny.cz
www.zspovrly.cz

1.2 zřizovatel
název zřizovatele Obec Povrly, okres Ústí nad Labem
adresa zřizovatele Mírová 165, 403 32 Povrly
kontakt tel.: 475 227 003, 724 180 414

fax: 475 227 221
www.povrly.cz
e-mail: oupovrly@povrly.cz

1.3 součásti školy kapacita
Mateřská škola (MŠ) 60 dětí
Základní škola (ZŠ) 480 žáků
Školní družina (ŠD) 150 žáků
Školní jídelna (ŠJ) 260 stravovaných
Komentář: Kapacita součástí školy byla určena v době otevření školy. Dnes již neodpovídá 
požadavkům na výuku podle našeho ŠVP.



1.4 základní údaje o součástech školy – k 30. 6. 2022
Počet tříd / 
oddělení

Počet dětí / žáků Počet dětí / 
žáků na třídu

Počet dětí/ žáků 
na přepočteného
pedagoga

Mateřská škola 2 třídy   46 dětí 22 a 24 11, 5
1. stupeň ZŠ 7 běžných tříd 104 žáků 14,85

16,62. stupeň ZŠ 5 běžných tříd
třídy

  96 žáků 19,2

Školní družina 2 oddělení   60 žáků 30 30
Školní jídelna x v ZŠ bylo přihlášeno 

173 žáků,
31 zaměstnanců 
a 10 důchodců, v MŠ se
průměrně stravovalo 42
dětí a 6 zaměstnanců

x x

1.5 materiálně-technické podmínky školy
Učebny, herny MŠ:  Disponuje  2  učebnami,  které  jsou  zařízeny  pracovními  centry.

Společně obě třídy využívají ateliér a kuchyňku umístěné na chodbě,
tělocvičnu a lehárnu. Lehárna je dále využívána jako učebna 
s interaktivní tabulí a lezeckou stěnou. V přízemí je jídelna,  která se
využívá jako víceúčelová místnost.
ZŠ: Každá třída má svoji kmenovou třídu. 
ŠD:  2  oddělení  škol.  družiny  mají  k  dispozici  4  třídy  -  vždy  dvě  
a  dvě  propojené  (první  je  učebna  a  druhá  herna  -  vybavená  hrací
plochou se šplhadly,  zavěšeným košem,  brankami,  hracím kobercem
apod.).

Odborné pracovny,
čítárna, 
multimediální 
učebny ZŠ

Škola  disponuje  řadou odborných pracoven,  které  zkvalitňují  výuku.
Máme  odborné  učebny  pro  výuku  D,  Z,  Př,  Ch,  F,  Vv,  Hv,  Aj,
technických činností, vaření, informatiky, etické výchovy, multifunkční
učebnu, čítárnu a „šachárnu“ (s možností půjčování si knih na I. st. i na
II. st.). Již 7 učeben je vybaveno interaktivními tabulemi (pět na I. st. 
a  dvě  na  II.  st.).  Dalších  5  učeben  je  vybaveno  dataprojektory
připojenými  k  PC a  plátny.  Součástí  většiny  pracoven  jsou příruční
knihovny s odbornou literaturou daného předmětu.
Bohatá je knihovna určená dětem se specifickými poruchami učení. Ta
je umístěna  v  učebně  pro  hodiny  ambulantní  nápravy,  která  je  dále
vybavena  speciálními  hrami  nejen  pro  nápravu  poruch.  Další  byly
nakoupeny ze Šablon III. 
Ve sborovně školy je umístěna odborná pedagogická knihovna, která
slouží vyučujícím k dalšímu vzdělávání nebo při přípravě na vyučování.
Mnohostranné  využití  mají  venkovní  učebny  (pro  výuku,  pro
mimoškolní akce, využívají je i nájemníci především z řad turistů).
V  letošním  roce  vznikla  venkovní  učebna  mezi  pavilony,  která  je
vybavena  stoly  z  cívek  a  židličkami.  Další  místo  k  výuce  bylo
vytvořeno na louce pod svahem školy. 
Kromě  učeben  byla  zrealizována  1.  část  dopravního  hřiště  v  areálu
školy – podélné značení. V dalším roce budeme pokračovat s instalací
svislého značení.

Vybavení školy 
audiovizuální 

V  tomto  roce  byl  zakoupen  1  PC  do  kanceláře  ZŘŠ  (zastarávání
kancelářské techniky) a nová tiskárna k ŘŠ.



a výpočetní 
technikou

V odborné učebně (šachárně) jsme byli nuceni vyměnit projektor.
Pro podporu ICT výuky na I. i II.. stupni jsme z projektu Šablony III
pořídili 10 tabletů Samsung. V rámci NPO pak dalších 10 tabletů pro
tzv. Odstraňování digitální propasti mezi žáky. 

Sportovní zařízení V  budově  školy  se  nachází  tělocvična  -  442,25  m2,  která  je  dobře
vybavena pro všechny sálové sporty. 
Bazén  o  velikosti  12,5  m  x  7,3  m  a  hloubce  1,3  m  je  nově
zrekonstruovaný  (nerezová  vana,  protiproud  a  nově brouzdaliště  pro
nejmenší).  Byl  v  provozu  sedm  měsíců  šk.  roku.  K  bazénu  byly
zakoupeny i nové lavičky.
Bezplatně využíváme k výuce Tv travnaté fotbalové hřiště obce Povrly,
v zimním období umělý led na zimním stadionu, v letních měsících  
veřejné  koupaliště  se  sportovním zázemím a hřiště  pod koupalištěm,
které je vybaveno prvky na posilování.
Ke  konci  roku  nám  bylo  zřizovatelem  předáno  k  užívání  nové
multifunkční hřiště, které je volně otevřeno i v odpoledních hodinách.

Učebny pro 
pracovní 
vyučování (dílny, 
pozemek, cvičná 
kuchyně)

Kolem školy je  pozemek o výměře 2,6 ha.  O tento pozemek pečujeme
v rámci výuky pracovních činností. Každá třída má určen svůj rajón 
a záhon mezi pavilony, o který se celý školní rok stará. Podíl na úpravě
pozemku má i pan školník, který se o údržbu stará v rámci své hlavní
pracovní činnosti a částečně i v rámci DPP.
Pro  pokusnictví  mají  děti  k  dispozici  malý  skleník,  umístěný  vedle
venkovní učebny, učebnu pro environmentální výuku. Žáci se starají o
skalku, květinovou loučku a záhony pro pěstování užitkových rostlin.
Cvičná kuchyňka slouží všem žákům k výuce předmětů domácnost 
a dílničky, ale také k přípravě pokrmů v rámci projektů (např. Výživa
hrou,  Masopust,  Menu  pro  změnu)  nebo  k  přípravě  slavnostního
pohoštění. Tato místnost je také pronajímána  k různým akcím jiných
organizací, turistům apod. Je bezbariérová.

Žákovský nábytek Dlouhodobě  pracujeme  na  postupné  obměně  školního  nábytku.  
V letošním roce  jsme vybavili  tabulí  a  policovým systémem 6.  A,  
knihovnami čítárnu I. a II. stupně. 
Pro  školní  rok  2022/23  jsme  pořídili  do  budoucí  1.  a  5.  třídy  nové
koberce, do budoucí 6. třídy opět nové policové systémy a tabuli. 

Vybavení 
učebními 
pomůckami, 
hračkami, 
sportovním 
nářadím apod.

Škola je standardně vybavena učebními pomůckami, které jsou nutné 
k výuce. Doplnili jsme další pomůcky pro výuku Hv.
V rámci  projektu  NPO  jsme  pořídili  9  stavebnic  LEGO  pro  výuku
informatiky na II. stupni (pro školní rok 2022/23).
ŠD  si  doplnily  sortiment  hraček  a  her, venkovní  areál  školy  byl
vybaven přírodními houpačkami, venkovními pomůckami a hamakami.

Vybavení žáků 
učebnicemi a 
učebními texty

Postupně obměňujeme učebnice a učební texty.  Nově jsme zakoupili
učebnice M pro 4. tř. dle výuky metodou Hejného. Pro nový školní rok
jsme zakoupili učebnice M pro 5. ročník.
Mnoho učebních textů a pracovních listů si tvoří učitelé sami. Vedení
školy jim materiálně umožňuje jejich tvorbu. V důsledku pandemické
situace byla vytvářena výuková videa, kvízy, učitelé se naučili využívat
a pracovat na platformě GoogleEdu, čímž se obrovsky posunuli v ICT
dovednostech.  Zároveň  je  tímto  připravena  cesta  k  implementaci
některých  prvků  distanční  výuky  i  do  výuky  prezenční,  což  se  po
skončení všech pandemických situací projevilo. 

Vybavení Výbava kabinetů pomůckami je částečně dostačující. Řada pomůcek by



kabinetů, 
laboratoří a učeben
pomůckami
PC programy, ICT 
technika

ale potřebovala obměnit z důvodu poškození či zastaralosti.  
Podařilo se nám zajistit,  aby i nově nastupující  učitelé byli  vybaveni
osobními počítači.
Škola naplňuje minimální standardy v oblasti ICT:
1.  škola  má  formulovánu  ICT  strategii,  kterou  v  posledním  roce
aktualizovala
2. škola má vlastního koordinátora ICT (není ale na hlavní prac. poměr)
3. 100 % učitelů má k dispozici vlastní PC
4. škola je sice plně pokryta vnitřní sítí pro připojení PC nebo jiných
zařízení, ale v rámci zastarávání se množí problémy s připojením
a  hardwarem –  vše  řešeno  novým projektem  (síť  wi-fi  a  dvě  nové
učebny) a úspěchem v dotačním řízení ITI
5. v rámci dotace Šablony III - ICT vzdělávání - bylo zakoupeno 10
tabletů 

Odpočinkový 
areál, zahrada, 
hřiště 

Žáci mohou využívat venkovní zastřešenou učebnu a všechny travnaté
prostory v areálu školy, které jsou doplněny odpočinkovými lavičkami,
mezistromovou  dřevěnou  terasou.  Zrekonstruovaný  prostor  mezi
pavilony  školy  jsme  doplnili  venkovní  učebnou  s  centry  aktivity,
prostor nadále doplňujeme rostlinami. Pevné i travnaté plochy slouží 
k relaxaci, odpočinku, výukovým aktivitám. 
V areálu  postupně vzniká  dopravní  hřiště.  Tento  rok se  podařilo  ve
spolupráci s obcí vyznačit vodorovné značení. 
Vedle toho v celém areálu postupně vznikají  herní prvky s využitím
stávajících dřevin (houpačky, zavěšená lana,  pro odpočinek zavěšené
hamaky).
Zahrada  MŠ  poskytuje  venkovní  krytou  učebnu.  Je  certifikovanou
přírodní zahradou, kde jsou vyvýšené záhony, mlhoviště, blátoviště, tee
pee, ohniště s lavičkami, vrbové stavby, nové dřeviny a rostliny.

Školní kuchyně 
a jídelna

Škola zajišťuje stravování dětí, žáků a zaměstnanců ve školní jídelně,
která má dvě školní kuchyně. Ty řídí jedna vedoucí ŠJ.  Školní kuchyně
ZŠ  vyvařuje  jeden   druh  jídla  denně  v  průměru  pro  160  dětí,  31
zaměstnanců a 10 důchodců. Za letošní školní rok bylo vyrobeno 
27 643 porcí. Počet uvařených porcí v letošním školním roce vzrostl.   
Během  školního  roku  proběhla  celková  rekonstrukce  sociálního
zařízení školní kuchyně ZŠ a obnova povrchu ve vstupní hale kuchyně.
V mateřské školce se vaří  jeden druh jídla  denně,  ranní a odpolední
svačiny v průměru pro  42  dětí a 6 zaměstnanců. V letošním školním
roce bylo  vyrobeno  9 643 porcí,  což je oproti  loňskému roku  více,
přestože byla MŠ z důvodu pandemie několikrát uzavřena.
Letošní školní rok se obě jídelny opět věnovaly hlavně dodržování 
a vylepšení zdravého  stravování a dodržování zásad spotřebního koše. 

Komentář:
Budova školy je stará již 46 let, a proto je nutné do ní účelně investovat (viz Zpráva BOZP).
Snahou zřizovatele i naší je získávání dotačních titulů, které přispějí k rekonstrukci 
a modernizaci školy. 

1.6 Údaje o školské radě
Datum zřízení 12. 7. 2005 Usnesením rady obce Povrly
Počet členů školské rady 3,  za zákonné zástupce pan Pavel Čejka, za 

zřizovatele paní Ivana Ašenbrenerová, za 
pedagogy pan Jakub Hacko)



Kontakt předseda škol. rady - p. Jakub Hacko
Školská rada se během školního roku sešla 3x. Schválila školní řád, seznámila se a schválila 
Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2020/2021, seznámila se s hospodařením 
školy, projekty školy a mimoškolními aktivitami, průběhem vzdělávání, s realizací 
ročníkových prací, se začleněním žáků z Ukrajiny, s novou výukou Informatiky a s realizací 
projektů školy (Šablony III., Erasmus+, Konektivita ZŠ a MŠ). Školská rada se v tomto 
školním roce podílela na správě školy a zajímala se o činnost školy tak, jak jí to vymezuje 
§ 168 školského zákona.

1.7 Údaje o spolku rodičů při škole – Rodiče Povrly
Individuálním  členem  spolku  je  každý  občan  České  republiky  starší  18  let,  který  se
ztotožňuje s cílem a programem spolku a jeho stanovami. Aktivity tohoto spolku jsou po
mnoho let  stále  stejné.  Zástupci  spolku (z  každé  třídy  jeden zástupce)  se  sešli  pouze na
začátku školního roku, kde se seznámili s hospodařením spolku a naplánovali akce (Šlapku,
Mikulášské řádění, školní bál). Vzhledem k epidemiologickým omezením proběhla pouze 
4. 9. 2021 Povrlská šlapka - turistická akce s úkoly pro rodiče a jejich děti ve spolupráci 
s SDH Povrly.

2 Vzdělávací programy 

Vzdělávací program Zařazené třídy
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ  ZAČNĚME SPOLU

všechny třídy školy

3 Personální zabezpečení činnosti školy

3.1 Základní údaje o pracovnících školy k 30. 6. 2022
fyzické osoby přepočtené úvazky

Počet pracovníků celkem 41 37,87
Počet učitelů ZŠ 17 16,13
Počet asistentů pedagoga ZŠ/MŠ 6/1 4,5/0,5
Počet vychovatelů ŠD 2 2
Počet učitelů MŠ 4 4
Počet správních zaměstnanců ZŠ 5 5
Počet správních zaměstnanců MŠ 2 1,25
Počet správních zaměstnanců ŠJ 6 4.5

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 
 

Pedagogičtí pracovníci Funkce Stupeň vzdělání
Odborná

kvalifikace

Mgr. Věra Slezáčková ředitelka školy VŠ 1. st., spec. ped.,
škol.management

Mgr. Tomáš Skála zástupce řed., ICT
koordinátor

VŠ Čj, Ov

Mgr. Anna Černohlávková učitelka
TU 1. A

VŠ 1.st., specializace
Vv, spec. ped.

Mgr. Klára Dobošová učitelka
TU 1. B

VŠ 1. st.



Mgr. Zdena Zlatníková učitelka
TU 2. tř.

VŠ 1. st.

Mgr. Michal Bürgermeister učitel
 TU 3. A 

VŠ 1.st., specializace
Tv

Mgr. Michaela Randáková učitelka
TU 3. B

VŠ 1. st. a spec. ZŠ,
specializace Vv 

Mgr. Kateřina Kubíčková učitelka
TU 4. tř.

VŠ 1. st., specializace
Hv

Mgr. Ivona Hamplová učitelka
TU 5. tř., metodik

ŠVP

VŠ 1. st., specializace
Hv

Mgr. Eva Hájková učitelka
TU 8. tř., VP

VŠ Z, D

Mgr. Markéta Kopicová učitelka
TU 9. tř.

VŠ Aj

Mgr. Nikola Müllerová Učitelka,
koordinátor EVVO

VŠ Př (2. st.)

Bc. Markéta Strnadová učitelka, 
metodik EVVO

VŠ Čj, filosofie

Mgr. Ladislav Kovář učitel,
 ŠMP

VŠ M, F

Mgr. Štěpán Hauzner učitel VŠ  Tv (2. st.)

Mgr. Jakub Hacko učitel VŠ Aj, Ov

Mgr. Jaroslava Najmonová učitelka VŠ Př, Pč

Mgr. Alena Peřichová učitelka VŠ 1. st., spec. ped.

Bc. Karla Suková  ved. vych. ŠD VŠ kvalifikovaná
vych.

Alice Nováková vych. ŠD     USO     kvalifikovaná
vych.

Bc. Markéta Zupková zástup. řed pro MŠ VŠ kvalifikovaná

 Oldřich Jan Červenka učitel MŠ VOŠ kvalifikovaný

Hana Dejová učitelka MŠ USO kvalifikovaná

Michaela Ďurčíková učitelka MŠ VOŠ kvalifikovaná

Bc. Božena Vlačihová asistent pedagoga
Všichni asistenti mají středoškolské
vzdělání se speciálním kurzem pro

asistenty nebo vysokoškolské.

Dita Popelková asistent pedagoga
Pavlína Janichová asistent pedagoga

Bc. Daniela Vejvodová asistent pedagoga
Miroslav Plechata asistent pedagoga



Komentář:
Na základě našich žádostí nám bylo povoleno 5 asistentů pedagoga na ZŠ (doporučeno na
základě vyšetření žáků v poradenských zařízeních). Získali jsme i finanční podporu.
Staronově jsme přijali paní učitelku  Mgr. Jaroslavu Najmonovou.
Nově jsme do MŠ  přijali Bc. Markétu Zupkovou a Michaelu Ďurčíkovou (zástup za MD).
Změny ve školním roce:
Na konci šk.  roku Bc. Karla Suková (vychovatelka ŠD) zastoupila  na 1 měsíc TU 1. B
(odchod na MD). Na další školní rok přijmeme zástup nový.

3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků k 30. 6. 2022
Odborná kvalifikace %

Učitelé 1. stupně 100
Učitelé 2. stupně 100
Asistenti ped. 100
Učitelky MŠ 100
Vychovatelky ŠD 100
Komentář:
Bc. Markéta Strnadová pokračuje v magisterském studiu na UJEP – český jazyk pro 2. st..
Obor bude dokončovat diplomovou prací v příštím šk. roce 2022/2023.
Mgr.  Ivona  Hamplová  zahájila  specializační  studium  koordinátora  ŠVP.  Předpoklad
ukončení studia leden 2023.
Božena Vlačihová dokončila bakalářské studium speciální pedagogiky na UJEP Ústí n. L.
Bc. D. Vejvodová zahájila bakalářské studium speciální pedagogiky též na UJEP Ústí n. L.
Dlouhodobě  naplňujeme  náš  cíl  vyučujeme  matematiku  metodou  Hejného  již  ve  všech
ročnících.
Dalším cílem pro nás zůstává rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti.
V příštím školním roce se pokusíme zajistit školení pro celou sborovnu. Je nutné zapracovat
na implementaci informativního myšlení do výuky, formativním hodnocení a nezapomínat
na školení k psychické hygieně pedagogů.

3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby k  30. 6. 2022
Do 35 let 36 – 45 let 46 – 55 let nad 55 let Celkem

ZŠ + ŠD + asistenti
muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy

1 2 2 7 1 3 2 6 6 18

MŠ

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy

1 3 0 0 0 0 0 0 1 3

Komentář: 
Věkový průměr pedagogů k 30. 6. 2022 je: v ZŠ 49,9 let, v MŠ 30 let.

 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících k 30. 6. 2022
Ostatní pracovníci Funkce Stupeň vzdělání

Lenka Čadková samostatná odb. kuchařka VO
Jana Smoleňáková samostatná odb. kuchařka VO
Václava Utišilová samostatná odb. kuchařka VO



Jana Marešová samostatná odb. kuchařka, vedoucí ŠJ USO
Veronika Jurisová pomocná kuchařka VO
Šárka Hollerová pomocná kuchařka SOU
Olga Riedlová uklízečka SOU
Jana Kačenková uklízečka SOU
Zdeňka Fojtíková uklízečka SOU
Kateřina Nováková uklízečka USO
Alena Lachmanová účetní USO
Šárka Hollerová domovnice - školnice MŠ SOU
Miloš Mareš školník USO
Komentář:
Přístup nepedagogických pracovníků školy,  kteří  „nepřímo“,  ale výrazně vytváří  klidné
zázemí  pro  úspěšnou  pedagogickou  práci,  hodnotíme  kladně.  Jsou  nedílnou  součástí
našeho společenství.

4 Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol

4.1 Zápis k povinné školní docházce
počet prvních tříd počet dětí přijatých

do prvních tříd
z toho počet dětí

starších 6 let (nástup po
odkladu)

počet odkladů pro
školní rok 2022/2023

1 23 5 1
Komentář: 
Zápis proběhl 7. dubna  2022 s osobní přítomnosti dětí ve škole.  
Bylo přijato 24 žádostí k základnímu vzdělávání. Prostřednictvím svých zákonných zástupců
požádalo o odklad školní docházky 1 dítě (žádosti bylo vyhověno). 
V září 2022 otevřeme jednu první třídu s 22 žáky (jedno dítě nastoupí jinde).
16. června  2022  jsme  zorganizovali  pro  rodiče  budoucích  prvňáků  tradiční  informativní
schůzku, na které se představila  třídní  učitelka  a rodiče se zážitkovou formou seznámili  
s  výukovým programem  Začít  spolu  a  matematikou  podle  prof.  Hejného,  podle  kterých
budeme děti učit.

4.2 Výsledky přijímacího řízení
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  a střední odborná učiliště přijato:
střední školy SOU 

z 9. r. 7 4
z nižšího r. 0 1

c) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku:
Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy

v devátém ročníku v nižším ročníku
11 1



Komentář: 
1. kola přijímacího řízení se zúčastnili všichni ž. z 9. ročníku (11 ž.) a jeden ž. z  8. ročníku. 
Všech dvanáct bylo v prvním kole přijímacího řízení přijato. 

5 Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu

Cíle dané  ŠVP pro základní vzdělávání pro školní rok 2021/22 byly splněny. Cíleně jsme
utvářeli a rozvíjeli klíčové kompetence, kladli důraz na výběr učiva, na to, co je podstatné.
Používali jsme metody a formy práce, které zajišťují co největší trvalost poznání, způsob
výuky žáky bavil. Využívali jsme příznivé hodnocení (sebehodnocení, slovní a formativní
hodnocení, hodnocení podle kritérií,…). Vytvářeli jsme příjemné a bezpečné klima. K tomu
nám dlouhodobě napomáhal vzdělávací program Začít spolu – program orientovaný na dítě.
Řadu let  se  věnujeme žákům se speciálními  vzdělávacími  potřebami.  Průřezová  témata
jsme naplnili   formou projektů  (Ekoškola,  Žijeme s  přírodou,  Žijeme s  tradicemi,  Den
Evropy, Praha), napříč vzdělávacími oblastmi,  samostatným předmětem Etické výchovy,
volitelným předmětem Tvorba časopisu.
Novou Informatiku dle RVP jsme zatím zavedli na I. stupni ve čtvrtém a pátém ročníku.
Komentář:
Podařilo se téměř zacelit mezeru ve vzdělávání způsobenou obdobími distanční výuky 
a karantén. Přispělo k tomu i doučování v rámci Šablon III a projekt Národní plán obnovy
(NPO).
Jen částečně se splnil projekt Žijeme s tradicemi, kde důvodem byla opět pandemie.
Nezdařilo  se  uskutečnit  lyžařský  kurz  a  jazykový  výjezd  do  zahraničí  z  důvodu
karanténních opatření.
Zatím nebyla nalezena příhraniční partnerská škola.

6 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

6.1 Přehled výsledků vzdělávání žáků ve školním roce 2021/2022 - 1. / 2. pololetí
Přehled o prospěchu
1. stupeň

Třída Počet
žáků

Prospělo Prospělo s
vyznamenání

m

Neprospělo Nehodnoceno

I. A 14/14 0/0 14/14 0/0 0/0
I. B 13/13 0/1 13/12 0/0 0/0
II. 14/14 1/1 13/13 0/0 0/0

III. A 16/16 0/1 16/15 0/0 0/0
III. B 15/15 0/0 15/15 0/0 0/0

IV. 19/19 4/3 15/16 0/0 0/0
V. 16/15 1/1 14/14 1/0 0/0

Celkem 107/10
6

6/7 100/99 1/0 0/0

2. stupeň
Třída Počet

žáků
Prospělo Prospělo s

vyznamenání
m

Neprospělo Nehodnoceno

VI. A 18/17 7/7 10/9 0/0 0/0



VI. B 17/17 8/10 9/7 0/0 0/0
VII. 25/25 8/7 17/18 0/0 0/0
VIII. 22/23 9/8 13/15 0/0 0/0
IX. 12/12 7/6 4/5 0/0 0/0

Celkem 94/94 39/38 53/54 0/0 0/0

Celkový přehled
Počet
žáků

Prospělo Prospělo s
vyznamenání

m

Neprospělo Nehodnoceno

1. stupeň 107/106 6/7 100/99 1/0 0/0
2. stupeň 94/94 39/38 53/54 0/0 0/0
Celkem 201/200 45/45 153/143 1/0 0/0

Komentář:
Tento školní rok mírně stoupl počet žáků s vyznamenáním. Daří se nám předcházet školní
neúspěšnosti. V II. pololetí všichni žáci prospěli a nikdo neabsolvoval opravné zkoušky 

Přehled o chování
1. stupeň

Třída Počet
žáků

1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň

I. A 14/14 14/14 0/0 0/0
I. B 13/13 13/13 0/0 0/0
II. 14/14 14/14 0/0 0/0

III. A 16/16 16/16 0/0 0/0
III. B 15/15 15/15 0/0 0/0
IV. 19/19 19/19 0/0 0/0
V. 16/15 15/15 0/0 0/0

Celkem 107/10
6

106/106 0/0 0/0

2. stupeň
Třída Počet

žáků
1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň

VI. A 18/17 17/16 0/0 0/0
VI. B 17/17 17/17 0/0 0/0
VII. 25/25 25/25 0/0 0/0
VIII. 22/23 21/22 1/0 0/1
IX. 12/12 11/11 0/0 0/0

Celkem 94/94 91/91 1/0 0/1

Celkový přehled
Počet
žáků

1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň

1. stupeň 107/106 106/106 0/0 0/0
2. stupeň 94/94 91/91 1/0 0/1
Celkem 201/200 197/199 1/0 0/1



Přehled o udělených kárných opatřeních, pochval za školní rok 2020/2021 - 1. / 2. pol.
1. stupeň      

Třída Počet
žáků

Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Důtky 
TU

Důtky 
ŘŠ

I. A 14/14 0/0 0/0 0/0 0/0
I. B 13/13 0/0 0/0 0/0 0/0
II. 14/14 0/0 0/0 0/0 0/0

III. A 16/16 0/0 0/2 0/0 0/0
III. B 15/15 0/0 0/0 0/0 0/0

IV. 19/19 0/2 0/2 1/0 0/0
V. 16/15 0/0 0/1 0/0 0/0

Celkem 107/106 0/2 0/5 1/0 0/0

2. stupeň
Třída Počet

žáků
Pochvala TU Pochvala ŘŠ Důtka TU Důtka

ŘŠ
VI. A 18/17 0/5 0/0 0/1 0/0
VI. B 17/17 2/7 0/2 0/1 0/0
VII. 25/25 17/4 4/6 0/0 0/0
VIII. 22/23 11/10 0/3 3/2 0/1
IX. 12/12 3/0 0/6 2/3 0/2

Celkem 94/94 33/26 4/17 5/7 0/3

Celkový přehled
Počet
žáků

Pochvala TU Pochvala ŘŠ Důtka
TU

Důtka
ŘŠ

1. stupeň 107/10
6

0/2 0/5 1/0 0/0

2. stupeň 94/94 33/26 4/17 5/7 0/3
Celkem 201/20

0
33/28 4 /22 6/7 0/3

Komentář:
Pochvaly byly udělovány třídními učiteli, ostatními pedagogy nebo ředitelkou školy 
průběžně. Jejich počet je stále vysoký a opět převažoval nad kárnými opatřeními. Pochvaly 
třídního učitele vysoce převažovaly na II. stupni. 
Pochvaly ředitelky školy byly uděleny žákům, kteří reprezentovali školu v soutěžích na 
úrovni okresu, kraje, nebo se významně zapojili  v ekologických aktivitách ve spolupráci 
s obcí (Škola pro udržitelný život, Komenský 2020 – měníme svět).
Oceňování a prezentace těchto žáků  jsou velkou motivací pro ostatní. Tradiční ocenění žáků
proběhlo v třídním kolektivu.  
Kárná opatření jsou většinou výsledkem porušování školního řádu - především neplnění si
školních povinností. V druhém pololetí byly uděleny tři důtky ředitelky školy a jeden ž. byl
hodnocen 3. stupněm z chování za neetické chování a velmi hrubé porušení školního řádu.
Máme  dobře  nastavený  školní  řád,  který  důsledně  dodržujeme.  Velice  dobře  funguje
prevence a informovanost všech o rizikovém chování  žáků. Velký podíl na chování mají
základní principy programu Začít spolu i výuka etické výchovy. Kladně hodnotíme možnost
spolupráce s Odborem sociálně právní ochrany dětí při Magistrátu města Ústí nad Labem,
spolupráci  s  kurátory  a  působení  výchovné  komise  -  viz  přílohy  -  zpráva  výchovné
poradkyně a školního metodika prevence. 



Celkově  můžeme  znovu  opakovat,  že   ve  škole  máme  stále  většinu  dětí  slušných  
a hodných.

6.2 Údaje o zameškaných hodinách - I. pololetí škol. roku
Zameškan

é hod. 
celkem

Z toho
omluvené

hodiny

Počet
omluvených

hodin na
žáka

Z toho
neomluvené

hodiny

Počet
neomluvenýc

h hodin
 na žáka

1. stupeň 2 159 1 581 14,9 578 5,5

2. stupeň 13 048 13 026 143,1 22 0,2

Celkem 15 207 14 607 72,67 600 2,99

   6.2 Údaje o zameškaných hodinách - II. pololetí škol. roku
Zameškan

é hod. 
celkem

Z toho
omluvené

hodiny

Počet
omluvených

hodin na žáka

Z toho
neomluvené

hodiny

Počet
neomluvených
hodin na žáka

1. stupeň 5 035 5 005 47,2 30 0,28

2. stupeň 7 620 7 581 83,3  39 0,42

Celkem 12 655 12 586 62,93  69 0,35

Komentář: 
Průměrný počet zameškaných hodin se výrazně zvýšil v důsledku epidemie a uzavírání tříd.
Vysoký nárůst neomluvených hodin evidujeme  v I. pololetí na  prvním stupni, kde  žákyně
nedocházela celé pololetí  do školy. Ostatní neomluvené hodiny byly řešeny pohovorem se
zákonnými  zástupci.  Daří  se  nám  velice  dobře  komunikovat  se  zákonnými  zástupci,  být
důslední v dodržování nastavených pravidel, a proto průměr zameškaných neomluvených
hodin k počtu žáků je zanedbatelný.

6.3 Údaje o žácích se specifickými potřebami k 30. 6. 2021 
V tomto školním roce byli již všichni žáci diagnostikováni dle  Vyhlášky č. 27/2016 Sb.,
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. U vyšetřených
žáků se zaznamenává stupeň podpory 1. až 5., přičemž od 2. stupně je možné získat i finanční
podporu  na  plat  asistenta  pedagoga,  nákup  kompenzačních  pomůcek  pro  tohoto  žáka,
realizaci výuky předmětu speciálně ped. péče. Na konci školního roku bylo evidováno 29
žáků se specifickými potřebami. Všichni tito ž. byli integrováni do běžných tříd. Žákům jsme
poskytovali  potřebnou  péči  –  podle  doporučení  školských  poradenských  zařízení  jsme
vytvořili  individuální  plány  pro  7  žáků.  Poskytli  jsme  jim  hodiny  ambulantní  nápravy,
zakoupili  dle doporučení učební pomůcky. Ve své práci pokračovali  i  asistenti  pedagogů,
jejichž činnost jsme vyhodnotili jako velice přínosnou. Díky novému financování žáků s SVP
se zpřehlednil systém podpůrných opatření a získáváme více peněz na nákup kompenzačních
pomůcek. 
Nadále podporujeme i žáky se speciálně vzdělávacími potřebami 1. stupně  podpory a žáky
ohrožené neúspěchem formou výuky pedagogické  intervence.  Tu realizujeme i  přesto,  že
není finančně podporována.



6.4 Komentář k údajům o výsledcích výchovně vzdělávacího procesu

Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy
Rozvrh hodin 
(psychohygiena)

Rozvrh hodin byl sestaven tak, aby vyhovoval legislativě, dojíždějícím
dětem  a  programu  „Začít  spolu“.  Po  druhé  vyučovací  hodině  vždy
následovala  dvacetiminutová  velká  přestávka  s  možností  odpočinku
venku. I v letošním roce jsme v každém ročníku vyučovali 1x týdně Tv
jako dvouhodinovku. Vlastní výuka - aktivita žáků -  byla intenzivnější
a delší (především při bruslení či sportování na hřišti), mohlo být i více
využíváno bazénu k relaxaci po zátěži, děti měly dostatek času 
k převlečení, hygieně či k přemístění se na sportoviště.
Stále  častěji  se  v  rozvrhu  II.  stupně  objevují  dvouhodinovky  i  pro
ostatní předměty.  Vytváří  se tak větší  prostor pro motivaci,  možnost
vyučovat v rámci center, kooperativní či skupinové výuky a věnovat se
hodnocení a sebehodnocení.
Povinně volitelné předměty jsme umisťovali především do odpoledních
hodin. Odpolední vyučování končilo vždy v 15.00 hod. nebo v 15.10,
byla-li dodržena přestávka. Pondělky byly věnovány pedagogickým či
provozním  poradám.  
Sestavit  rozvrh  tak,  aby  vyhovoval  potřebám  žáků,  ale  i  pedagogů
(vzhledem  k  jejich  studiu,  vedení  kroužků  a  dalším  školním
povinnostem) je čím dál složitější.  

Vzdělávání 
mimořádně 
nadaných žáků

Žáka  mimořádně  nadaného  tak,  aby  jeho  nadání  bylo  potvrzeno
vyšetřením v poradenském zařízení, jsme ve škole v tomto škol. roce
neměli.  Žákům,  kteří  vykazovali  zvýšený zájem o některý předmět  
a  chtěli  se  v  něm  zdokonalovat,  jsme  nabízeli  různé  možnosti  
k rozvíjení talentu a zájmu – soutěže, individuální konzultace, zdroje
informací,  kroužky  apod.  Umožnili  jsme  jim  prezentovat  své
mimořádné dovednosti na školních aktivitách.

Školní řád Na začátku školního roku byli  všichni  žáci  a zákonní  zástupci  žáků
opět prokazatelně seznámeni se školním řádem. Všichni měli možnost
se k němu vyjádřit a připomínkovat jej. Školní řád je žáky školy i rodiči
akceptován. 

Pravidla pro 
hodnocení 
výsledků 
vzdělávání

Pravidla  pro  hodnocení  výsledků  vzdělávání  jsou  přílohou  školního
řádu.  Seznámeni  s  nimi  jsou  i  zákonní  zástupci  žáků.  Nikdo  ze
zákonných zástupců v tomto škol. roce nepožádal o používání  slovního
hodnocení.  V  pravidlech,  kterými  se  ped.  řídí,  je  pamatováno  i  na
hodnocení  žáků  se  spec.  vzdělávacími  potřebami  a  žáků  nadaných.
Jeden žák s SVP byl hodnocen slovně ze tří předmětů. 
V pravidlech je dále zakomponován způsob hodnocení Závěrečné práce
žáka  9.  ročníku  -  aktivita,  kterou  žáci  prokazují  především  úroveň
získaných kompetencí během celého vzdělávání na škole.

Informační systém 
vůči žákům, 
zákonným 
zástupcům žáků a 
zřizovateli

Předávání  informací  žákům  a  zákonným  zástupcům  o  prospěchu  
a  chování  žáků  ZŠ  bylo  prováděno  pravidelně   sdělením  do
elektronické  žákovské knížky. Řada třídních učitelů na I. st. posílala
prostřednictvím el. žákovské knížky i týdenní plány. 
Rodiče jsou dále informováni ústním sdělením na čtvrtletních třídních
schůzkách. Velmi oceňují schůzky tzv. mezi šesti očima (učitel,  žák,
rodič),  kdy  se  v  příjemném  prostředí  a  atmosféře  velmi  dobře
sebehodnotí,  hodnotí,  poskytuje  zpětná  vazba,  ale  také  ihned  řeší
problémy.  Každý účastník se může k probíraným tématům okamžitě



ptát, navrhovat, řešit. 
Další informace o škole, pořádaných akcích a jiných aktivitách školy
byly  mimo  jiné  vyvěšeny  ve  školní  vitríně   v  obci,  na  informační
nástěnce  ve  škole,  oznámeny  ve  školním  časopise  Buňka  nebo
Povrlském zpravodaji a hlavně prezentovány na školních internetových
stránkách. Často jsme využili i místního rozhlasového hlášení. Rodiče
pro  informování  ped.   např.  o  nemoci  dítěte  nebo  rychlé  žádosti  
o odhlášení obědů apod. mohli využívat e-mailu školy a školní jídelny,
opět  el.  žákovské  knížky.                                  
O činnosti ekotýmu informovali ředitelku školy pověření zástupci. Jak
žák. parlament tak ž. z ekotýmu navrhli a zorganizovali  řadu aktivit,
kterými obohatili život školy.
Vedení školy pozitivně hodnotí spolupráci se zřizovatelem. Se zástupci
obce  se scházelo nepravidelně dle potřeby.
Informační systém pro potřeby všech  je vysoce funkční. 
Znovu  jsme  si  potvrdili,  že  zavedením  možnosti  provádět  veškeré
platby bezhotovostně, se zlepšila i „finanční komunikace“ mezi rodiči 
a školou. Jen minimum rodičů využívá hotovostních plateb.

Činnost školního 
psych., spec. ped., 
spolupráce s PPP 
a SPC

Ve škole nepracuje školní psycholog. Pro vyšetření žáků a konzultací
využíváme  služeb  ŠPZ  (Ped.  psych.  poradny  v  Ústí  nad  Labem,
specializovaného ped. centra Demosthenes a Speciálně ped. center  
v Ústí n. L., Děčíně, Teplicích).
Metodika  poskytování  poradenských  služeb  zajištěná  výchovným
poradcem,  školním  metodikem  prevence  a  ostatními  pedagogy  je
funkční (viz př. č. 8 a 9).

Klima školy Škola nabízí příjemné a podnětné prostředí. Ve škole mezi pedagogy 
a  ostatními  pracovníky  převažuje  vzájemný  respekt,  spolupráce  
a  přátelské vztahy. Vedení školy pozitivně ovlivňuje úroveň otevřené
komunikace  mezi  účastníky  vzdělávacího  procesu.  Dává  důvěru
učitelům v  samostatném rozhodování  se  a  zodpovědnosti  za  výuku.
Škola  prostřednictvím  učitelů  podporuje  sebedůvěru,  otevřenost  
a sebereflexi  žáků. Za pracovitost,  aktivitu  a reprezentaci  školy jsou
žáci pozitivně hodnoceni. Převažuje počet pochval a odměn žáků nad
tresty.  Žáci  vnímají  úspěch jako pozitivní  motivaci.  Učitelé  v  rámci
volnočasových  aktivit  dětí  pracují  s  žáky  v  různých  kroužcích  (viz
příloha  č.  5).  Žáci  mají  k  učitelům  důvěru,  svěřují  se  se  svými
problémy (výukovými, osobními, rodinnými), ale i radostmi a úspěchy,
vyhledávají  pomoc  u  výchovné  poradkyně  nebo  školního  metodika
prevence.
Velkým „pomocníkem“ je  výuka předmětu  Etická výchova,  kde  se
žáci  zaměřují  především  na  otázky  vztahů,  vzájemného  chování,
respektování se, pomoc druhým apod., tedy na prosociálnost.
Opětovně jsme získali značku Rodiče vítáni (Škola otevřená rodičům
– rodiče otevření škole) – značka za vstřícnou komunikaci a spolupráci
s rodiči.
Jedním z dalších ukazatelů kvality klimatu školy jsou návštěvy cizích
osob ve škole (studenti a pedagogové PF, učitelé, žáci a rodiče z jiných
škol apod.), tedy lidí zvenčí, kteří klima hodnotí pozitivně. 

 



Průběh a výsledky vzdělávání
Na začátku školního roku vytvořil  každý vyučující  pro svoje předměty  tematické plány,
které odpovídaly osnovám ŠVP pro ZŠ. Pro vyučující byly tyto plány závazné. Odpovídaly
cílům a zásadám vytyčeného vzdělávání. 
Vzdělávání   žáků  bylo  podpořeno  aktivitami  z  dotace  Šablony  III.  V  tomto  období
pracovalo na škole pět klubů (badatelský, 2 čtenářské, informativního myšlení 
a deskových her) a probíhalo doučování žáků napříč  ročníky (celkem 6 skupin). Kromě
toho  proběhly  projektové  dny  ve  škole  (Senegal,  tradice,  dopravní  výchova,  mandaly,
keramika a 2 hudební). 
Velkou  podporou  bylo  i  financování  individuálního  a  skupinového  doučování  v  rámci
Národního plánu obnovy (zacelení rozdílů vzniklých v době pandemie).
Tradičně silně byla podpořena environmentální výchova díky programu Ekoškola. 
K ověření účinnosti našich metod práce jsme se  přihlásili do tradičního projektu Kalibro 
s cílem získat aktuální reálná měřítka výsledků vzdělávání. Nechali jsme otestovat žáky 
5. ročníku.  S výsledky byli seznámeni rodiče žáků a jsou k nahlédnutí u ředitelky školy.
V rámci testování ČŠI se také uskutečnilo testování žáků 5. tříd z českého jazyka, 
matematiky a dovedností usnadňující učení.

Vyučovací formy a metody
Zvolené vyučovací  metody programu Začít spolu jsme uplatňovali i v letošním školním
roce.  Realizují  se  i  projekty,  kterými  naplňujeme  průřezová  témata školního
vzdělávacího programu. 
- projekt „Žijeme s přírodou“ - byl realizován týdenním pobytem opět celé školy
v rekreačním středisku Hrachov. Společným výjezdem jsme posílili komunikaci, vzájemnou
spolupráci  a  pomoc  napříč  ročníky.  Cílem  projektu  je  poznávat  život  v  přírodě  (témata
vychází z osnov předmětů Objevy, Přírodověda, Přírodopis, Zeměpis, Tělesná výchova)
I v letošním roce byl týdenní pobyt žáků 6. třídy obohacen o program MáTa (1. a 6. tř.
spolupracovala v rámci projektu etické výchovy, který podporuje přechod předškoláků do
školy a šesťáků na II. stupeň).
-  celoroční  projekt „Žijeme s tradicemi“ s  cílem přiblížit  si  tradiční  svátky (Mikuláš,
Vánoce, Velikonoce apod.), ale i dodržovat školní tradice – již pravidelné akce školy (škol.
akademii, tř. výlety, sportovní zápasy mezi uč. a žáky, projekt Výživa hrou, Výtvarný den s
UJEP byly díky pandemické situaci realizován jen zčásti. 
- projekt Ekoškola, jehož aktivity se prolínaly celým životem školy a účastnili se jich nejen
žáci, ale i ostatní zaměstnanci školy (viz příloha č. 6).
- projekt  „Praha“ -  dlouhodobý  projekt,  všechny  ročníky  navštěvují  Prahu  s  předem
stanoveným cílem, který vychází z učiva daného ročníku, je zaměřen na poznávání hlavního
města ČR a posilování hrdosti na to, že jsme Češi (viz příloha č. 2).
- projekt „Den Evropy“ pro II. stupeň – uskutečňuje se jednou za dva roky, opět tedy v roce
2021/2022, jehož cílem je zpřístupnit a zajímavě odprezentovat  jednotlivé země Evropy.

Ze všech projektů byly výstupy průběžně zveřejňovány na www stránkách školy, ve školním
časopise Buňka nebo v Povrlském zpravodaji.
Všechny třídy mají projekty zpracovány v tříd. portfoliích, které jsou k nahlédnutí každému
zájemci.

- Ročníkové práce žáků 9. třídy s cílem prokázat úroveň získaných kompetencí během
školní docházky, kdy si každý žák zvolí své vlastní téma, které pod vedením konzultantů –
zvolených  učitelů  zpracuje,  tentokráte  proběhly  na  začátku  června.  Záležitost  završující
devítiletou  školní  docházku  –  úplný  vrchol,  kdy  žáci  kompetentně  využijí  „soft  skills“
získané na naší škole.



Závěr: 
Dobrá  úroveň vzdělávání  i  výchovy,  materiálně-technické  zabezpečení  školy,  personální  
a  věkové  složení  pracovníků  dávají  předpoklady  ke  stálému  zvyšování  kvality  
a úrovně pedagogické práce. Zapojením do projektů získáváme nové impulzy a aktivně
se podílíme  na vytváření a ověřování nového.
Potěšilo nás, že o průběh vzdělávání se zajímá i řada rodičů a že jsou se vzděláváním dětí  
v  naší  škole  spokojeni.  Dávají  to  na  vědomí  při  rozhovorech  s  učiteli  na  rodičovských
schůzkách mezi šesti očima nebo využívají možností internetu. Jsme rádi i za kladné ohlasy 
k  výuce  matematiky  dle  metod  Hejného  a  programu  Začít  spolu.  Zájem  je  i  ze  stran
pedagogů z jiných škol, kteří se účastní jako pozorovatelé ve výuce a studentů, kteří u nás
chtějí plnit svou pedagogickou praxi.

7 Údaje o prevenci rizikového chování

Na škole je vytvořena funkce školního metodika prevence.  Mgr. Ladislav Kovář má pro
tuto funkci náležitou kvalifikaci. Pro školní rok vypracoval  Preventivní program školy (PPŠ)
- plán práce,  který je vždy závazným dokumentem školy a součástí  ročního plánu školy.
Krizový  plán se  nám jeví  jako  vysoce  efektivní (jasně  stanovená  pravidla  postupu  proti
žákům nebo zákonným zástupcům vykazujícím  rizikové jednání).  Výsledky plnění  plánu
programu jsou shrnuty v příloze č. 8 - Zpráva školního metodika prevence ve školním roce
2021/2022. 
Jedním z  kladných  vlivů  na  zlepšení  chování  žáků  má  zavedení  výuky předmětu  etická
výchova, rodičovské schůzky mezi šesti očima, projekty napříč ročníky, mimoškolní aktivity,
společný týdenní výjezd celé školy, otevřenost školy nejen k zák. zástupcům a malé třídní
kolektivy.  Pedagogové se průběžně vzdělávají  v oblasti  komunikace se žákem a rodičem.
Vše kladně ovlivňuje vztahy mezi žáky, žáky a pedagogy, pedagogy samotnými a rodiči se
školou. 
Zajištění  podpory  žáků  se  speciálně  vzdělávacími  potřebami,  nadaných  a  mimořádně
nadaných máme zpracované v ŠVP. 
Nadále jsme  integrovali žáky SVP a LMP v běžných třídách. Abychom zajistili těmto 
ž. maximální ind. přístup, dělili jsme hodiny, nabízeli jsme peagogickou intervenci,  předmět
speciálně  pedagogické  péče,   zpracovávali  a  vyhodnocovali  individuální  plány  tak,  aby
odpovídaly  možnostem  žáků  a  doporučení  poradenských  zařízení.  Tato  integrace  byla
podpořena působením pěti asistentů pedagoga (příloha č. 7).
Pedagogové využívali nabízených vzdělávacích kurzů či seminářů z oblasti práce se  žáky 
s SVP. 

8  Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních
pracovníků školy

pracovník termín 
studia

instituce
(VŠ/zařízení pro 
další vzdělávání)

název akce

1. Institucionální vzdělávání
1.1 Studium ke splnění 
kvalifikačních předpokladů
a) Studium v oblasti ped. věd Bc. M. 

Strnadová
Od 2018 Český jazyk a 

literatura pro  
3. st. UJEP

magisterské
studium

b) Studium k rozšíření odborné 
kvalifikace

Bc. D. 
Vejvodová

Od 2021 Speciální 
pedagogika, 

bakalářské 
studium



Bc. B. Vlačihová
ukončen
o 2022

VŠ
Speciální 
pedagogika, 
VŠ

bakalářské 
studium

1.2 Studium ke splnění 
dalších kvalifikačních 
předpokladů
a) Studium pro vedoucí 
pedagogické pracovníky
b) Studium pro výchovné 
poradce
c) Specializovaná činnost – 
koordinace v oblasti 
informačních 
a komunikačních technologií
d) Specializovaná činnost – 
tvorba a následná koordinace 
školních vzdělávacích 
programů

I. Hamplová – plánované ukončení leden 2023

e) Specializovaná činnost – 
prevence rizikového chování
h) Specializovaná činnost  
v oblasti environmentální 
výchovy

1.3 Studium k prohlubování 
odborné kvalifikace

Ve školním roce 2021/2022 jsme umožnili pedagogům, kteří
projevili zájem o semináře nebo kurzy, aby je absolvovali.
Preferujeme  školení  pro  celou  sborovnu  či  školu.  Letos
všichni  pedagogové  absolvovali   výjezdní  školení  pro
sborovnu  Začít  spolu  –  nové  trendy ve  spolupráci  s
organizací Step by step, ve spolupráci se Sdružením Tereza -
Učíme se venku, Kázeň a klima školy M. Veselé, Digitální
gramotnost – E. Famfulové - PPUČ.
Učitelé využili pokračování letních škol výuky matematiky
metodou Hejného či letní školy čtenářské gramotnosti.
Ped.  využili  dnů  volna  o  vedlejších  prázdninách  
k dalšímu samostudiu nebo bylo naplánováno školení.

9  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

9.1 Údaje o významných aktivitách školy  (viz příloha č. 2)
Významné akce školy - organizace pobytu všech žáků mimo školu

- organizace školních projektů podle ŠVP
- projektové dny v rámci Šablon III
- praxe studentů – po celý školní rok
- realizace projektu Škola pro udržitelný život
- vzdělávací akce, exkurze, koncerty 

Akce k prevenci 
rizikového chování

- organizace pobytu ž. 1. a 6. tř. s cílem adaptace na školní 
  režim (program MáTa), 2., 3., 4., 5., 7. a 9. tř. s programem    
  zaměřeným na ekologickou výchovu, ochranu přírody, turistiku  
  a  8. tř. se zaměřením na poskytování první pomoci



- přednášky a besedy organizované Policií ČR (z cyklu Děti a
  právo) – viz zprávy vých. poradce a školního metodika prevence
- charitativní činnost školy – fond Sidus, sbírka pro UNICEF
- rodičovské schůzky mezi 6 očima
- akce pořádané ve spolupráci se spolkem Rodiče Povrly

Akce k environmentální 
výchově

Environmentání  výchova  na  naší  škole  je  podporována  
a zkvalitňována již dlouhou řadu let. Pyšníme se mezinárodním
titulem  EKOŠKOLA,  který jsme opětovně obhájili a získali do
roku 2024.
- úspěšné realizace projektu EKOŠKOLA (viz přílohy č. 2, 6)
za zdůraznění stojí tyto aktivity nejen ekotýmu:
- spolupráce s MŠ a org. aktivit pro nejmenší
- práce v projektu ŠUŽ a Komenský 2020
- mezitřídní soutěže ve výzdobě tříd, květinové výzdobě
- účast na akcích k ochraně planety (viz zpráva EVVO)
další aktivity:
- zapojení do sběrové soutěže Zachraň strom,
- systematické třídění odpadu (papír, plasty, elektroodpad,
  bioodpad, baterie, tetrapack, hliník)
- „hlídání“ teplot v místnostech, spotřeby vody, energií apod.
- zapojení se do aktivit vyplývajících z dalších envir. akcí (Den
Země, Ukliďme Česko,…).

Mimoškolní nabídka Žáci se mohli zapojit do řady kroužků, které vedli jak učitelé, tak
i rodiče (viz  příloha č.  5). Nabízeli  jsme tradiční  kroužky jako
šachový, hokejový,  florbalový,  modelářský,  plavecký,
pohybový, ale i nově vzniklý – kreativní tvorby. Ve své činnosti
pokračovaly kluby:  deskové hry, badatelský, čtenářský pro I.  
a  II.  stupeň,   klub  informativního  myšlení  (podpořeny  
z projektu Šablony III).
O  další  mimoškolní  náplň  dětí  se  starala  dvě  oddělení  školní
družiny,  která  měla  zpracovaný svůj  roční  plán vycházející  ze
Školního vzdělávacího programu školní družiny (viz příloha č. 3).
Základní umělecká škola Neštěmice, která má již několik let  
v naší  škole externí  pracoviště,  tradičně umožnila  našim dětem
rozvíjet  se v oboru výtvarném, hudebním a pěveckém. Žáci  ze
ZUŠ zpříjemňovali svými hudebními vystoupeními veřejné akce
školy. 

9.2 Účast žáků nebo celé školy v soutěžích (viz příloha č. 2)
Název soutěže počet ž. umístění
Dopravní soutěž  Zlepšete dopravu
s námi 4. třída

1. místo v republice

Logická soutěž PišQworky
5

13.  místo  v  regionálním  kole z  28
družstev SŠ a ZŠ

    
Olympiáda z českého jazyka

2
17. a 19. místo v okresním kole z 36 
účastníků 

Biologická olympiáda kategorie C
Kategorie D 4

4. a 6. místo v okresním kole
5. a 10. místo v okresním kole z 16 ž.
26. místo v krajském kole biologické
olympiády z 27 účastníků



Olympiáda z dějepisu 1 19. místo v okresním kole z 26 ž.
soutěž ve sběru starého papíru - 
„Zachraň strom“

celá škola a
MŠ

soutěž nebyla organizátorem 
vyhodnocena

Komentář:
V přehledu jsou uvedeny soutěže, ve kterých žáci výrazně uspěli. Účast v soutěžích nabízíme
všem tak, aby mohli uplatnit svůj zájem a talent. 

9.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích
Název soutěže Počet žáků Umístění
Přebor škol v šachu 1 družstvo - 4 

1 družstvo - 4 
2. místo v  okresním kole ml. žáků
2. místo v  okresním kole st. žáků
1. místo v krajském kole ml. žáků
2. místo v krajském kole st. žáků
17. místo na mistrovství ČR ml. 
žáků
23. místo na mistrovství ČR st. žáků

McDonalds cup - kopaná 1 družstvo 10. místo v oblastním kole ml. žáků
Komentář:
Těší nás, že, že se stále více žáků do školních a okresních soutěží aktivně zapojuje.
Zaznamenali jsme krásné úspěchy žáků, kteří chodí na kroužek šachu. Je znát, že pravidelně
trénují. Ceníme si i úspěchu čtvrťáků v dopravní soutěži, kde prokázali svoji kreativitu ke
zpracování videa s textovým doprovodem.  
Účast v soutěžích podmiňujeme i etickým chováním žáků ve škole. 
V  přehledu  jsou  uvedeny  soutěže,  ve  kterých  žáci  uspěli  na  úrovni  okresu,  kraje  či  
v republice (ostatní viz příloha č. 2). 

9.4. Prezentace školy
Aktivity školy, práci školy, úspěchy a informace o činnosti školy jsme prezentovali na www
stránkách školy,  v  Ústeckém  deníku,  v  Českém rozhlase,  v  „Povrlském zpravodaji“,  ve
školním časopise „Buňka“ (viz www.zspovrly.cz), na vývěsce v obecní vitríně, na informační
nástěnce ve vestibulu školy.  Školu jsme dále prezentovali na  akcích, které jsme pořádali
nebo se jich účastnili jako lektoři či frekventanti. 
Škola se prezentuje i účastí na soutěžích nebo veřejných akcích – v letošním roce velká míra
charitativní činnosti.

10  Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

V tomto školním roce ČŠI neprovedla na škole inspekční činnost. 

11  Základní údaje o hospodaření školy   

Rozpočtové zdroje:
Škola  hospodaří  se  státním  rozpočtem (přidělen  Krajským  úřadem  Ústeckého  kraje
odborem školství,  mládeže  a  tělovýchovy  a  řídí  se   směrnicí  MŠMT,  kterou  se  stanoví
závazné zásady, podle kterých  provádějí krajské úřady rozpis finančních prostředků státního
rozpočtu).  Škole  byl  přidělen  rozpočet  na  přímé  výdaje  (platy,  ostatní  osobní  náklady,
odvody zdravot.  a soc. pojistného a FKSP, ostatní „přímé“ neinvestiční výdaje  - výdaje
vyplývající z pracovně - právních vztahů, na nákup učebnic, učebních pomůcek a školních
potřeb). Finanční příspěvek byl přidělován  podle pHmax školy. 



Rok 2021:  v  měsících  9.  -  12.  2021 školního roku 2021/22 bylo  vyčerpáno ze  státního
rozpočtu  na:  mzdové  prostředky  –  35,84  %,  zákonné  odvody  –  36,26  %,  neinvestiční
náklady – 53,27% což činí celkem 8 417 672 Kč (36,16 % z celkového rozpočtu 2021)

Rok  2022:  v  měsících  1.  -  8.  2022  školního  roku  2021/22  bylo  vyčerpáno  ze  státního
rozpočtu  na: mzdové  prostředky  –  63,87  %,  zákonné  odvody  –  63,87  %,  neinvestiční
náklady 
– 50,08 %, což činí celkem  14 865 820 Kč (63,54 % z celkového rozpočtu na rok 2022)

Další příspěvek, se kterým škola disponuje, je roční rozpočet od zřizovatele. Je využíván na
pokrytí energií a na provoz školy.
Rozpočet  za  celý  rok  2021  byl  vyčerpán na  89,04  %.  Úspora  367  676,11  Kč  byla
zřizovatelem přidělena do rezervního fondu a použita na výměnu kotle a výměníku na ohřev
teplé vody, lavičky do šatny u bazénu, nákup sazenic rostlin na pokračující práce osázení
atria  školní  zahrady,  nákup  PC  pro  ZŘŠ,  výměnu  dlažby  v  chodbě  kuchyně  a  sanace
venkovní rampy.
Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2021 je k nahlédnutí u ředitelky školy nebo na
webových stránkách školy.
Rok  2022:  v  měsících  1.  -  8.  2022  školního  roku  2021/22 bylo  vyčerpáno  celkem  
2 471 263,33 Kč (60,02 % z přiděleného rozpočtu).

Mimorozpočtové zdroje:
Finanční dary:
nebyly přijaty

Nefinanční dary:
Rodiče a přátelé školy se podíleli na organizaci školních, třídních akcí a vedení kroužků.
Pomoci si nesmírně vážíme a děkujeme za ni.

Výhry ze soutěží:
Ve školním roce 2020/21 jsme se přihlásili do projektu Průša do škol. V rámci tohoto 
projektu nám byla poskytnuta 3D tiskárna na několik měsíců, během kterých bylo potřeba 
dokázat, že s tiskárnou pracujeme. Jedna z podmínek byla vytvořit projekt týkající se 3D 
modelování a tisku. S projektem „pomůcka parkety“ do hodin matematiky jsme uspěli. Byl 
schválen a tiskárna v hodnotě 27 tisíc nám byla ponechána. 
Doplňková činnost:
S výnosy z doplňkové činnosti může škola hospodařit, stejně jako s vybranými příspěvky za
úplatu a školské služby v MŠ a ŠD. Část výtěžků je použita na pokrytí spotřeby energií a na
proplacení DPP školníka.
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příloha č. 1

1) Prověrka BOZP ve školním roce 2021/2022

2) Zpráva o technickém stavu budovy

Povrly 30. 4. 2022



1) Prověrka BOZP ve školním roce 2021/2022

I.

Základní ustanovení:

a)  Složení prověrkové komise: Mgr. Věra Slezáčková - ředitelka školy
                           Mgr. Tomáš Skála - zástupce ředitelky školy

Miloš Mareš - školník
Jana Marešová - vedoucí školní jídelny
Bc. Markéta Zupková - zástupce ředitelky pro MŠ 

b) Po stránce bezpečnosti  a hygieny práce je úroveň vybavení budov, provozních prostor,
energetického  vybavení,  zařízení  rozvodů,  dílen,  strojů,  pracovního  nářadí  a  nástrojů  i
komunikací dostačující – viz revizní zprávy. 
Dle  platných  hygienických  norem je  nutné  pokračovat  ve  vybavování  školy  dostatečným
počtem nových lavic, židlí odpovídajících výšce dětí i žáků a nábytku do tříd, kabinetů. 

c)  Stav  hygienických,  zdravotních  a  sociálních  zařízení  z hlediska  prostorové  výměny
vzduchu, vytápění  a  osvětlení  je dobrý. Vyhovující  je i  stav zařízení  z hlediska možnosti
oddechu všech pracovníků při  přestávkách mezi  prací.  Všichni  zaměstnanci  mají  možnost
použít sprch i samostatných šaten. Dodržovány jsou i podmínky pro práci žen a mladistvých. 

Revize a kontroly: Poslední revize provedena:
  1. tělocvična květen 2021
  2. elektroinstalace budovy rekonstrukce instalace budovy 2019
  3. el. přenosné nářadí březen 2022
  4. el. přenosné zařízení březen 2022
  5. plyn - kontrola prosinec 2021
  6. plyn revize prosinec 2021
  7. výtah říjen 2021
  8. bleskosvody září 2017 (1x za 5 let)
  9. hasicí přístroje srpen 2021 
10. požární vodovod květen 2021
11. preventivní požární prohlídka       leden 2022

II.

1) Zaměstnancům školy jsou poskytovány předepsané osobní ochranné pracovní pomůcky. Je
     sledováno jejich hospodárné využívání a dodržovány zásady hospodaření s OPPP.
2)  Pracovní podmínky žen a mladistvých jsou dodržovány.
3) Všichni zaměstnanci školy jsou proškolováni v otázkách bezpečnosti práce, záznamy o
     proškolení jsou vedeny v protokolech o školeních.

Vstupní školení  (BOZP a PO) absolvovali:  
26. 8. 2021 – Mgr. Jaroslava Najmonová, Bc. Markéta Zupková a Veronika Novotná,
18. - 20. 10. 2021 – Michaela Ďurčíková, 1. 11. 2021 – Mgr. Barbora Kováčová Žáčková,
a 4. 2. 2022 – Lenka Čadková.



28.  1.  2022  byla  aktualizována  dokumentace  požární  ochrany  a  směrnice  k  zabezpečení
školení o požární ochraně.
Odborná příprava preventisty PO - M. Mareš - 28. 1. 2022
Škol. požárních hlídek proběhlo dne 28. 1. 2022 - Mareš, Marešová, Riedlová, Lachmanová 

Odborná školení: 
M. Mareš – obsluha pily, sekačky, zahradní techniky – (proběhne květen 2022)

Cvičný požární poplach – 3. 9. 2021
Ostatní školení zůstávají v platnosti. 
Hned na počátku školního roku byli žáci poučeni o bezpečnosti práce ve škole, zejména v
odborných pracovnách, učebně výpočetní techniky, tělocvičně, bazénu, na zimním stadiónu i
na hřišti.  Současně byli  poučeni o bezpečném chování  na akcích školy pořádaných mimo
školu,  na  veřejných  komunikacích  při  docházce  do  školy  i  cestě  ze  školy.  Bylo  použito
vhodné formy přiměřené jejich věku. Žáci a jejich zákonní zástupci byli rovněž seznámeni s
ustanoveními školního řádu (potvrzeno zápisem v třídních knihách a podpisem v zápisech z
třídních schůzek). 

III.

Evidence, registrace a stav odškodňování úrazů:

1) Byla provedena kontrola úrazů v Knize úrazů.
2)  Z  kontroly  údajů  vyplývá  následující  statistika  za  období  duben  2021  -  březen  2022

(poslední uvedené 11/2022): 
    a) počet ošetření: 23       
    b) pracovních úrazů: 3         
    c) počet evidovaných úrazů ž.: 4
    d) počet úrazů odškodněných pojišťovnou: 1
    e) počet a druh nemocí z povolání: 0
    f) počet těžkých, hromadných a smrtelných úrazů: 0

2) Zpráva o technickém stavu budovy

a)  Závady hlášené v loňském roce a jejich odstranění:

Přetrvávající závady:

1) Silnice u příjezdu zásobování školní kuchyně se propadá (nebezpečí úrazu).
2) Obvodový plot – silná koroze, nutná náhrada některých dílů.
3) Parkety v tělocvičně – postupné uvolňování.
4) Opakované zarůstání odpadů – nevhodný materiál.
5) Spadlý strop u tajemnice školy – nebezpečí úrazu (hrozí pád i v dalších místnostech)!!!
6) Spadlý strop ve skladu Hv
7) Obklady školy (vnější obklad) – chybí materiál.

Počet závad hlášených v roce 2021: 4  
z toho odstraněných v průběhu roku:       2    
Počet přetrvávajících závad: 7
Počet nových závad:        6                                                                  



Odstraněné závady:

1) Při silných deštích nedořešený odvod vody z cesty u zahrádek – voda a bahno stékají na
    chodník areálu školy u MŠ, v zimě se tvoří „skluzavka“ – nebezpečí úrazu.
2) Hl. odpad v prostorách hyg. zázemí zam. jídelny školy + rozvody vody.
3) Nutná oprava zázemí zam. šk. jídelny – wc+sprchový kout.

b) Nově vzniklé závady:

1) Nelze používat doskočiště v areálu školy
2) Spádování dvora školy – neodtéká do kanálů při dešti
3) Střecha školy – výměna světlíků (zatékání)
4) Zásobník na TUV + výměník vody pro ohřev TUV– nutná výměna
5) Chybějící elektrorozvod sklad + sklad zahr. techniky
6) Nefunkční vodovodní ventily v pavilonu A
7) Havarijní stav lapolu – vyjádření SČVK
8) Sesednutí kanalizace mimo budovu školy u pavilonu C - vyjádření SČVK
9) Celkový havarijní stav kanalizace školy

Povrly 30. 4.  2022
                                                                                                 Mgr. Věra Slezáčková
                                                                                                         ředitelka školy



příloha č. 2

Akce školy 2021/2022

Kulturní a společenské akce: 

Vzdělávací akce:
03. 09. nácvik cvičného poplachu, zásah hasičů; ukázka techniky pro MŠ a 1. třídy
04. 10. keramická dílna, tvoření, 5. třída
05. 10. miniburza vzdělávání Ústí nad  Labem, 9. třída
13. 10. keramická dílna, tvoření, 3. B
13. 10. kurz 1. pomoci v rámci projektu Žijeme s přírodou 8. třída
20. 10. návštěva K- centra Ústí nad. Labem s komentovanou prohlídkou, 9. třída
20. 10. keramická dílna, tvoření, 3. A
01. 11. keramická dílna, tvoření, 5. třída
03. 11. keramická dílna, tvoření, 4. třída
05. 11. beseda na Úřadu práce Ústí nad Labem – informační poradenské středisko, 9. třída
15. 11. keramická dílna, tvoření, 3. B
24. 11. keramická dílna, tvoření, 3. A
24. 11. keramická dílna, tvoření, 1. B
01. 02. doprava Policie ČR, Krásné Březno, 2. část, 4. třída
01. 02. keramická dílna, základy keramiky, žáci volitelného předmětu Výtvarné činnosti
08. 02. projektový den - Mandaly, 4. třída
04. 03. exkurze v botanické zahradě Teplice, 5. třída
22. 03. muzejní pedagogika Pravěk, 4. třída
30. 03. keramická dílna, tvoření, 3. A 
04. 04. keramická dílna, tvoření, 5. třída 
08. 04. beseda s Policií ČR, návykové látky, 7. třída
11. 04. beseda pro I. stupeň na téma Velikonoce
11. 04. keramická dílna, exkurze 5. třída
12. 04. doprava Policie ČR, Krásné Březno 3. část, 4. třída
20. 04. projektový den Senegal, 4. třída
20. 04. čtenářská dílna v knihovně Povrly, 6.B
21. 04. čtenářská dílna v knihovně Povrly, 6.A
22. 04. exkurze v SVK Ústí nad Labem - multimediální oddělení, 3. B
27. 04. keramická dílna, tvoření, 1. AB
28. 04. výukový program Leonardo da Vinci, Pernštějni, 1. - 9. třída
10. 05. projektový den Čtyři živly v hudbě, 5. třída
11. 05. exkurze do kamenolomu Mariánská skála, 9. třída
12. 05. projektový den Čtyři živly v hudbě, 3A
19. 05. exkurze do kamenolomu Mariánská skála, 6. B
26. 05. exkurze do kamenolomu Mariánská skála, 6. A
30. 05. projektový den s Besipem, 4. třída
01. 06. muzeum Děčín, 4. a 5. třída
02. 06. NEPZ přednáška, 1. - 9. třída
03. 06. prevence, Komunitní centrum Povrly, diskuse, 8. třída
07. 06. prevence, Komunitní centrum Povrly, diskuse, 7. třída
16. 06. exkurze do Drážďan, 8. a 9. třída
27. 06. muzikál Pomáda, 5.-9. třída
29. 06. školní akademie pro žáky



Vzdělávací soutěže: 
06. 10.     školní kolo 13. ročníku soutěže PišQworky, celý II. stupeň (92 ž.)

    regionální kolo, 13. místo z 28 družstev (5 ž.)
13. 10.     školní kolo přírodovědného Klokana, kategorie Kadet, 8. třída (22 ž.)
listopad   1. místo – celorepubliková dopravní soutěž Zlepšete dopravu s námi, projekt a      

    zpracování videa Hledej zebru aneb proč má zebra proužky?, 4. třída
20. 01.     školní kolo biologické olympiády (7 ž.)
24. 01.     školní kolo olympiády z českého jazyka (4 ž.)
26. 01.     školní kolo olympiády ze zeměpisu  (17 ž.)
březen     školní kolo matematického Klokana, 6. a 7. třída
24. 03.     okresní kolo dějepisné olympiády, (1 ž), 19. místo z 26 
30. 03.     okresní kolo olympiády z českého jazyka, (2 ž.), 17. a 19. místo z 36 
11. 04.     okresní kolo biologické olympiády, (2 ž.), 4. a 6. místo 
22. 04.     okresní kolo biologické olympiády kategorie D, (2 ž.), 5. a 10 místo z 16 
                     krajské kolo biologické olympiády (1 ž),  místo 26. místo z 27
09. 05.     čtenářská soutěž Souboj čtenářů 2022 – Rosteme s knihou, 6. třídy, 85. místo

Tento rok proběhly ve 3. třídách srovnávací testy Kalibro z českého jazyka a matematiky.
V rámci testování ČŠI se také uskutečnilo testování žáků 5. tříd z českého jazyka, matematiky
a dovedností usnadňující učení.

Sportovní soutěže:

17. 01. okresní přebor škol v šachu, 2. místo mladší žáci (4 ž.)
          2. místo starší žáci (4 ž.)

02. 02. krajský přebor škol v šachu 1. místo a 2. místo
25. 04. okresní kolo McDonalds cup, kopaná, 1. - 3. tř, 10. místo z 12
13. 05. fotbalové utkání 4. a 5. třídy
01. 06. mistrovství ČR škol v šachu, 17. místo mladší žáci z 25
08. 06. mistrovství ČR škol v šachu, 23. místo starší žáci z 26

Školní projekty

Žijeme s přírodou
13. - 17. 09. výchovně vzdělávací pobyt žáků v rámci projektu Žijeme s přírodou,
RS Hrachov

1. třída AB Lidé a čas, změny ročních období 
2. třída Ochrana přírody
3. třída Rostliny a živočichové, vzájemné vztahy
4. třída AB Rozmanitost přírody – základní ekosystémy
5. třída Region, okolní krajina
6. třída Ekosystém les
7. třída Ekosystém voda
8. třída První pomoc při úrazu – kurz PP ve škole
9. třída Naše příroda a ochrana životního prostředí, turistika

 



Ekoškola
Všechny aktivity jsou zaznamenány v Závěrečné zprávě koordinátora EVVO – příloha č. 6.
Vybíráme:
10. 10. Ukliďme Česko a tvořivé dílny Ekotýmu
25. 03. slavnostní odhalení informační tabule v rámci projektu Škola pro udržitelný život
22. 03. Světový den vody – úklid potoka
22. 04. Den Země – úklidové práce
05. 05. setkání s partnerskou ekoškolou v Povrlech
16. - 20. 5. Výživa hrou pro I. st.
01. 06. výjezdní setkání s partnerskou ekoškolou ve Štětí
22. - 25. 06. úklid pozemku a školy před prázdninami
červen částečné dokončení projektu Komenský - žáci obci  

Sběr papíru:
18. 11. 2021 celkem nasbíráno: 2 200 kg 
08. 06. 2022 celkem nasbíráno: 3 560 kg
Celkem za školní rok:  5 760 kg  (průměr na žáka 29,2 kg) - „zachráněno téměř  58  stromů“
Sběrová  soutěž  „Zachraň  strom“  pro  školní  rok  2021/2022  nebyla  organizátorem
vyhodnocena.

Praha - dlouhodobý celoškolní projekt

13. 10. 2021 Národní muzeum, 9. tř.
04. 04. 2022 Pražský hrad, 6. AB
07. 04.          Architektura, 7. tř.
21. 04.          Vyšehrad, 4. a 5. tř.
04. 05.          ZOO, 1. AB
11. 05.          Přehled architektonických slohů
24. 05.          Vyšehrad, 2., 3. AB

Den Evropy
23. - 25. 5.   prezentace, dílny, divadlo pro I. stupeň

Žijeme s tradicemi

září 2021  Fond Sidus (vybráno 3 890 Kč)
04. 09. 2021     Povrlská šlapka – 200 účastníků
prosinec 2021   Fond Sidus  (vybráno 2 370 Kč)
06. 01. 2022     Tříkrálová sbírka ve spolupráci s Charitou Ústí n. L., (vybráno 11 093 Kč)
7. a 14. 6.         Závěrečné ročníkové práce žáků 9. třídy

Školní výlety:
1. AB    indiánská ves v Růžové
2. třída  ZOO Ústí nad Labem
3. AB   galerie Děčín
4. třída  Vaňovské vodopády
5. třída  rafty, cyklovýlet Děčín - Povrly



6. A      Nový Bor a okolí
6. B      cyklovýlet Brná
7. třída kempování Hrádek n. N.       
8. třída Vaňovské vodopády, Vrkoč, Střekov 
9. třída Povrly a okolí, přespání ve škole

Jiné aktivity:
naše škola (MŠ) poskytuje dětem mléčné výrobky podporované EU v rámci programu Mléko 
pro evropské školy (SZIF)
škola je zapojena do programu Ovoce a zelenina do škol

Žákovský parlament:

25. 01. 2022   1. setkání, předání dekretů
01. 03.            zasedání školního parlamentu
05. 04.            zasedání školního parlamentu
26. 04.            zasedání školního parlamentu
31. 05.            zasedání školního parlamentu

            
Akce pro rodiče + akce sdružení Rodiče Povrly + schůzky školské rady  :  
30. 08.  proběhla schůzka ŠR, kde byl odsouhlasen školní řád pro rok 2021/2022 a ŠR byla 

   informována o novém ŠVP ZŠ 12. verze
04. 09  Povrlská šlapka (ZŠ a spolek Rodiče Povrly, SDH Povrly)

09. 09.  úvodní rodičovské schůzky, forma: on-line, venkovní učebny, sál 
             účast: 1.A – 85,7 %, 1. B – 92,8 %, 2. tř. - 64,2 %, 3. A  – 93,8 %, 3 .B - 100 %, 

 4.tř. -72%, 5.tř. - 87,5 %, 6. A  - 94,1 %, 6. B - 87,5 % 7. tř. - 68 %, 8. tř. - 81,8 %, 
 9.tř.- 81, 8 % 

             celkem  přišlo 84,1 % rodičů – omezen přístup třetích osob do školy

07. 10.  schůzka ŠR – schválení Výroční zprávy školního roku 2019/2020

11. 11.  čtvrtletní rodičovské schůzky mezi 6 očima i on-line
             účast: 1. A - 92,8 %,  1. B -  92,3 % , 2. - 100 %, 3. A – 100 %, 3. B – 93,3 %, 4. tř. - 

  94 %, 5. tř. - 100 %, 6. A – 88,9 %, 6. B – 88 %, 7.tř. - 96  %, 8. tř.- 95,5 %, 
  9. tř.- 63,6 %

             celkem  přišlo 92 % rodičů

13. 01. pololetní rodičovské schůzky společné, prezenčně, on-line, individuální nebo   
            kombinace dle potřeby
            účast: 1. A  - 100 %,  1. B - 100 % , 2. tř. - 100 %, 3. A – 100 %, 3. B – 73,3 %, 

4. tř. - 68,4 %, 5.tř. - 100 %, 6. A – 58,8 %, 6. B – 82,3 %, 7. tř. - 56 %, 8. tř.- 68,2 %,
9. tř.- 81,8 %
celkem  přišlo 82,4 % rodičů

12. 04. čtvrtletní rodičovské schůzky mezi 6 očima
            účast: 1. A – 100 %,  1. B -  73,3 %, 3. A – 100 %, 3. B – 93,3 %, 4. tř. - 94,7 %, 

5. tř. -  100%, 6. A – 87,5 %, 6. B – 88,2 %, 7. tř. - 72 %, 8. tř.- 95,5 %, 9.tř. - 100 %
celkem  přišlo 83,7 % rodičů

09. 06. závěrečné rodičovské schůzky společné, 1. A a 7. tř. mezi 6 očima
účast: 1. A – 85,7 %,  1. B - 100 % , 2. tř. - 50 %, 3. A – 93,7 %, 3. B – 86,6 %, 



            4. tř. - 73,7 %, 5.tř. -  86,6 %, 6. A – 80 %, 6. B – 88,2 %, 7.tř. - 56 %, 8. tř.- 81,8 %,
9.tř.- 81,8 %
celkem  přišlo 80,3 % rodičů

16. 06. informativní schůzka rodičů budoucích prvňáků – Den v Začít spolu, práce
v centrech aktivity

20. 04. zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 formou společných center

Návštěvy zájemců o školu, pedagogů z jiných škol:
10. 03. návštěva pedagogů  ZŠ Petrovice v 1. třídách programu ZaS, 2 ped. 
07. 04. návštěva pedagogů a rodičů ZŠ Klíč Česká Lípa v CA programu ZaS, 4 ped., 2 rodiče,

2 ž.
16. 06. návštěva pedagoga ZŠ Petrovice na informativní schůzce rodičů budoucích prvňáků,

1 ped.

Praxe studentů:
praxe v rámci statutu Fakultní škola Pedagogické fakulty UJEP:
praxe v 1. třídě ZŠ studentky UJEP  4. 10. - 14. 12. 2021
praxe na hodinách Hv 3 studentů UJEP 10. 1., 31. 1. a 17. 3. 2022
praxe ve ŠD studentky Střední ped. školy Litoměřice leden 2022
praxe v MŠ studentky Střední ped. školy Litoměřice 2. 5. - 13. 5. 2022
praxe v MŠ studentky Střední ped. školy Litoměřice 16. 5.- 27.5. 2022



příloha č. 3

Závěrečná zpráva o činnosti školní družiny za rok 2021/2022

Školní družina byla rozdělena do dvou oddělení.
Oddělení I. navštěvovali žáci tříd 1. A , 2. a 3. A
Do oddělení II. docházeli žáci z tříd 1. B, 2. a 3. B

Ve školní družině jsme se z důvodu částečného zrušení prezenční výuky v  předchozích dvou
letech soustředili zejména na rozvoj a upevňování sociálních vazeb. Více jsme se zaměřovali
na  rozvoj  komunikačních  dovedností  a  vzájemné  spolupráce  při  různých  aktivitách  
a činnostech ŠD.
Obě oddělení ŠD pracovala částečně nezávisle na sobě a to podle Ročního plánu ŠD. 
Některé aktivity, zejména tradiční, jsme organizovali společně. Šlo např. o pomoc při úpravě 
a  úklidu  školního  areálu,  Dopravní  den  zaměřený  na  upevňování  znalostí  a  dovedností  
v silničním provozu, společnou výstavku ovoce a zeleniny a aktivity, které se k ní vztahovaly,
Drakiádu, turnaj v Člověče, nezlob se nebo florbalový turnaj.
V každém oddělení se snažíme dbát na individuální přístup k žákům a na jejich specifické
vzdělávací potřeby.
Náměty  na aktivity  a  činnosti  jsme čerpali   z  webových stránek pro děti  a  příležitostně  
z publikací a časopisů např. Pohádkové vzdělávání, Příběhy pomáhají  s problémy, časopis
Pastelka, Dědečku vyprávěj, Hry pomáhají s problémy a 200 výtvarných činností.
V náplni práce jsme se snažili  využít  témata probíraná ve výuce a volně jsme s různými
aktivitami na tato témata navazovali.
Využívali  jsme tělocvičnu a  nově zrekonstruovaný bazén,  navštěvovali  jsme dětské hřiště
a  v  neposlední  řadě  i  nově vytvořenou hrací   plochu pro školní  družinu v areálu  školy  
a rozvíjeli tak fyzickou zdatnost žáků.
Žáci se do akcí pořádaných školní družinou aktivně zapojovali a soutěžili v duchu fair play.
Starší  žáci  rádi  a ochotně pomáhali  s  organizací  aktivit  pro mladší  žáky a pomáhali  jim  
i v konkrétních aktivitách. Někteří ze starších žáků se pravidelně starali o odnášení bioodpadu
od učeben 1. stupně.

V  obou  odděleních  panovalo  po  celý  školní  rok  přátelské  klima,   docházelo  zde  
k přirozenému rozvoji vzájemné spolupráce, podpory, tolerance a respektu. 
Případné kázeňské přestupky jsme řešili s ohledem na individualitu žáků.

Vedoucí vychovatelka, za oddělení II. Bc. Karla Suková, za oddělení I. Alice Nováková



příloha č. 4 

Zpráva o činnosti školní jídelny ve školním roce 2021/2022

ZŠ a MŠ Povrly zajišťuje stravování dětí a zaměstnanců ve školní jídelně, která má dvě školní
kuchyně. Ve školní kuchyni ZŠ pracují  kuchařka paní Smoleňáková, Čadková a pomocná
kuchařka paní Jurisová. 
 
V kuchyni MŠ pracuje kuchařka paní Utišilová a pomocná kuchařka paní Hollerová. Provoz 
v obou kuchyních řídí vedoucí paní Marešová.   
   Školní kuchyně vyvařuje jeden druh jídla denně (polévka, hlavní jídlo, dezert a nápoj)  
v průměru pro 160 žáků, 31 zaměstnanců a 10 důchodců. Přihlášených strávníků ve škole je
174 žáků, 31 zaměstnanců a 10 důchodců. Za letošní školní rok bylo vyrobeno 27 643 porcí.
Počet uvařených porcí v letošním školním roce vzrostl.  Počet přihlášených strávníků je vyšší
v  porovnání  s  předchozím  školním  rokem.  Během  školního  roku  proběhla  celková
rekonstrukce sociálního zařízení školní kuchyně. Také byla položena nová dlažba na chodbě. 
  
     V mateřské školce se vaří jeden druh jídla denně (polévka, hlavní jídlo, dezert a nápoj),
ranní a odpolední svačiny v průměru pro 42 dětí a 6 zaměstnanců. V letošním školním roce
bylo  vyrobeno 9 643 porcí, což je oproti loňskému roku více. Mateřská škola byla také 
z  důvodu epidemie  uzavřena.  V letošním roce  je  přihlášeno 45 dětí.   Výdej  je  prováděn
jednorázově – ve 12.00 hodin. 
  
     Letošní školní rok se obě jídelny opět věnovaly hlavně dodržování a vylepšení zdravého
stravování a dodržování zásad spotřebního koše. 

                                                                                          
     Marešová Jana
vedoucí školní jídelny



příloha č. 5

Zpráva o činnosti školních kroužků ve školním roce 2021/2022

EKO kroužek 

Školní rok: 2021/2022
Určen pro žáky 3. – 9. tříd
Počet žáků: 6
Výuka: středa 14:00 -15:00
Vyučující: Bc. Markéta Strnadová, Mgr. Nikola Müllerová
Místo výuky: ZŠ Povrly 

Cíl: podpora a rozvoj programu Ekoškola 

Náplň:
    • Analýza odpadů, spotřeby vody a energií školy 
    • Ekologizace provozu školy
    • Péče o prostředí školy a okolí
    • Příprava a realizace ekoaktivit
    • Spolupráce, komunikace, rozvoj a podpora programu Ekoškola

Hodnocení činnosti kroužku:
Kroužek vznikl za účelem efektivního naplňování cílů programu Ekoškola. Jednalo se o 
tandemový kroužek, který se konal 1x týdně. V rámci kroužku se žáci aktivně zapojovali do 
analýz, projektových aktivit, zlepšování klimatu školy, přípravám akcí či pomoci s 
jednotlivými tématy Ekoškoly.
Kroužek byl zcela jistě přínosem a jeho aktivní přístup byl v průběhu roku znatelný. 
Pozitivem kroužku byla jednoznačně možnost plnit úkoly formou aktivit, které si žáci sami 
plánovali. Probíhala společná diskuse, jaká témata Ekoškoly jsou vhodná. Dalším kladem 
byly i okamžité nápravy zjištěných nedostatků v chodu Ekoškoly. Negativem kroužku byl 
nedostatek času na plnění úkolů a akcí ve větší vzdálenosti od školy. Doporučením do příštího
školního roku je navýšení časové dotace na 90 min. Maximální počet žáků na kroužek by 
nemělo přesáhnout 10 žáků, aby byla koordinace plynulá a kvalitní.

Bc. Markéta Strnadová
Mgr. Nikola Müllerová

Florbalový kroužek
Letošní sezóna vygradovala dle našich představ. Po delší pauze způsobené Covid-19, se nám 
opět vše vrátilo do správných kolejí. Stabilně letošní sezónu docházelo zdravé jádro 15 dětí. 
Někdy jsme se pohybovali dokonce okolo 20. Momentální parta nadšenců, která dochází do 
našeho kroužku tvoří skvělou partu. Dokáže tvrdě na tréninku zamakat a překvapovat nás, 
jako tomu bylo na posledních zápasech. Naše očekávání dokonce předčili svým výborným 
výkonem, výsledky mluví za své a prezentace hry taktéž.
Přátelský dvojzápas a poslední tréninky sezóny, které v nedávné době proběhly, ukázaly, že 
se kroužek ubírá správným směrem. Styl trénování spojené hrou a soutěžemi je v tomto věku 
u dětí důležitý. Dělat vůbec dlouhodoběji jakýkoliv sport, který vás baví je výhra sama o 
sobě. Máte dobré nastavení a návyky do života. V tandemové dvojici se výborně doplňujeme 



a každý přinášíme své zkušenosti. Naší odměnou je to, co děti následně předvedou při takové 
akci jako byl dvojzápas s Terezínem. Každá sezóna je speciální, ale letošní nás obzvlášť těší. 
Doufáme že to tak bude i nadále. Sezónu hodnotíme 9/10. PS: každý trenér není nikdy 
spokojený na 100%, vždy jde něco zlepšovat. Florbalu zdar !

Martin Černošek a David Loskot

Šachový kroužek

Ve školním roce 2021/2022 navštěvovalo kroužek 11 žáků 1. - 6. ročníku.
Tréninky byly pravidelně 2x týdně.
Jejich náplní byly základy hry, kombinace, strategie, koncovky, zahájení.
Nedílnou součástí bylo vysvětlováno vhodné chování při šachových partiích.
Mnozí žáci se pravidelně zúčastňovali turnajů. 
Mezi úspěchy patří:
- 1. místo v okresním kole škol
- 1. místo v krajském kole škol
- účast v republikovém kole škol
Na několika turnajích v Ústeckém kraji dosáhli žáci medailových umístění.

                             Mgr. Michal Bürgermeister
 

Kroužek kreativního tvoření

Určen pro žáky II. stupně
Počet žáků: 15 žáků (4 žákyně ze 7. třídy, 11 žáků z 6. tříd)
Realizováno 1x týdně  od 4. 10. 2021 – 13. 6. 2022

Cílem bylo seznámit žáky s různými technikami výroby šperků (quilling – náhrdelníky, 
náušnice; šperky z korálků – technika tkaní a šití náramků, náušnic, prstenů, náhrdelníků). 
Mezi další cíle patřila radost dětí z vlastní tvorby a tvoření, pokrok v manuální zručnosti, 
společná radost z tvoření, prezentace vlastní tvorby na akcích pořádaných školou. 
Komunikace a informace byly kromě jiného předávány prostřednictvím učebny Kreativní 
dílna.
S realizací kroužku počítáme i pro další školní rok. Nově proběhne první ukázková hodina, 
kde budou zájemci podrobně seznámeni s jednotlivými technikami pro získání své představy 
o obtížnosti dané techniky, teprve poté proběhne přihlášení zájemců.
Kroužek splnil naše očekávání, vzhledem k závislostem dnešních dětí na mobilních 
telefonech, PC hrách, sociálních sítích, jsme využili možnost tvořit, povídat si, rozvíjet 
navzájem své dovednosti. 

Pavlína Janichová
Mgr. Eva Hájková



Sportovní kroužek plavání

PLAVÁNÍ I (děti 1.a 2. třídy)
Počet zapsaných dětí: 15
Průměrně docházejících:11

PLAVÁNÍ II (děti 3. a 4. třídy)
Počet zapsaných dětí: 15
Průměrně chodících: 14

Hlavní instruktorka plavání: Instruktor plavání III – Bc. Pavla Hacková
Dohled a dopomoc : Nikol Bártlová
                                  Ljubica Jozífková

Cíle
1. Aktivní využívání nově zrekonstruovaného bazénu v ZŠ Povrly za podpory 

zřizovatele a vedení ZŠ Povrly.
2. Otužování a posilování imunitního systému, zlepšení fyzické a psychické 

odolnosti.
3. Seznámení a nácvik s plaveckými způsoby.
4. Seznámení a nácvik prvků sebezáchrany.
5. Vytváření pozitivního vztahu k vodnímu sportu a sportu všeobecně.

REPORT
Během ročního působení tohoto sportovního kroužku děti pravidelně docházely na plavání a
s chutí se učily novým věcem. Ve většině případů došlo ke 100% zlepšení a u některých dětí
k odstranění strachu z vody. 
Děti si osvojily základy plaveckých způsobů – znak a kraul. Dále se naučily kachní ponor,
potápět se a splývat nebo plavat určitou vzdálenost pod vodou. Děti se naučily pomocí her
správně při plavání dýchat. Nedílnou součástí výuky byly i skoky a pády do vody. Více jak
polovina  dětí  se  naučila  šipku.  U většiny dětí  se  zlepšila  fyzická  a  psychická  odolnost  a
posílila imunita, což po době Covidu bylo velmi přínosné.

Pavla Hacková

Kroužek pohybových her     

Pohybových her se zúčastnilo 19 žáků od první třídy do čtvrté. Pohybové aktivity byly 
zaměřeny pro rozvoj rychlosti, obratnosti, postřehu, správného držení těla, sebejistoty, radosti 
z pohybu, herních dovedností a spolupráce, soutěživosti, míčové techniky, seznámení se
s gymnastikou, atletikou, krokovými variacemi, posilovacími cviky, tanečními prvky. Děti 
tyto aktivity bavily, cvičily s radostí. Kroužek naplnil svůj cíl -  radost z pohybu, navázání 
nových kamarádství.  Cvičení s dětmi mě bavilo.

                                                                                                                 Mgr. Zlatníková Zdena
                                                                                                             



V rámci projektu Pojďme ještě dál financovaného z prostředků EU působily na škole kluby.

Klub informativního myšlení 

V prvním pololetí probíhaly schůzky klubu každý týden a v druhém pololetí tomu bylo jednou
za čtrnáct dní. Klub navštěvovalo průměrně 6 děvčat (5. a 6. třída). Během tohoto školního 
roku se nám dařilo pracovat s QR kódy. Naučily jsme se, jak se dělá časosběrné video, 
trénovaly jsme programování, točily videa, upravovaly fotografie a jiné další aktivity, které 
vedly k rozvoji našeho myšlení a digitální gramotnosti. 

Mgr. Anna Černohlávková

Klub deskových her

Klub deskových her se konal v prvním pololetí školního roku 2021/2022. Příznivci stolních 
a deskových her se scházeli každé úterý v období od října do ledna pod vedením Daniely 
Vejvodové a Dity Popelkové. Jednalo o deset žáků (samé dívky) z celého prvního stupně – 
dvě žákyně z 5. třídy, jedna ze 4. třídy,  tři ze 3. třídy, dvě z 2. třídy, jedna z 1. třídy a jedna 
žačka z 6. třídy. 
Vzhledem k tomu, že se účastnily také nejmladší ročníky, věnovali jsme se na každém setkání
představení některé klasické stolní či karetní hry, také šachů a dámy. Starší a zkušenější 
hráčky potom pomáhaly mladším se zažitím pravidel a vyzkoušením si samotné hry. 
Jednotlivé schůzky byly koncipovány tematicky, např. byly zaměřeny na postřeh (Doble) či 
paměť (Kimova hra, pexeso), jiné na strategii nebo také na zručnost (Věž, Mikado, vázání 
uzlů), trénovali jsme i rozvoj slovní zásoby (Scrable Junior, Dixit, Tik-tak bum). Pro zpestření
jsme průběžně zařazovali různé rébusy, jazykolamy a hádanky. Zejména mezi staršími dětmi 
byly nejoblíbenější hry Hrábni si, Karak, Duch a karetní hra Uno. 
S dětmi jsme také připravili a odehráli turnaj ve hrách, které si samy zvolili v anketě. 
Soutěžilo se v postřehu při hře Duch a schopnost strategie otestovala tradiční karetní hra Prší. 
Oblíbenou aktivitou bylo, že děti mohly přinést z domova vlastní hru, kterou mají rády a 
seznámit s ní ostatní.
Celkově jsme si my dospělí i děti tento rok Klub velice užili a mrzelo nás, že v pololetí  naše 
schůzky skončily. Všichni už se moc těšíme, až se znovu začneme scházet v novém školním 
roce. 

Bc. Daniela Vejvodová

Čtenářský kroužek 

Školní rok: 2021/2022 
Určen pro žáky 2. stupně
Počet žáků: 10 
Vyučující: Bc. Markéta Strnadová 
Místo výuky: čítárna ZŠ Povrly a venkovní areál školy 
Cíl: navázat na Čtenářský klub ze šablon, rozšiřovat čtenářskou gramotnost, rozšířit obzory 
dostupných knih pro starší mládež 
Náplň/témata: viz přiložená třídnice klubu 

Hodnocení činnosti klubu: 
Pokračovali jsme v náplni čtenářského klubu za šablon. Cílem bylo získat nové obzory 
dostupných knih a vzbudit v sobě i v druhých lásku ke čtení. Čtenářský klub se konal v 



čítárně školy a při hezkém počasí venku na pozemku školy. Ven jsme si brali deky, které jsem
pořídila do třídy právě na výuku venku. Než Čtenářský klub začal, tak jsem si vždy udělali 
„Čajový dýchánek“, kdy jsme si opravdu uvařili čaj, připravili dobroty, zhodnotili uplynulý 
týden, případně probrali, co bylo potřeba. A poté už jsem se zaměřili na téma dané hodiny, 
které jsme si určovali sami. Dané téma jsme nejdříve probrali mezi sebou, a poté jsme hledali 
náznaky tématu v naší četbě. Žáci vždy četli alespoň 20 min. Poté jsme téma v knize 
hodnotili. Knížky jsme se snažili probírat ze všech různých úhlů pohledu. Začali jsme 
obálkou, pokračovali přes děj, působení knihy a jejího děje na smysly, přes postavy, co nám 
na nich imponuje, co naopak rozčiluje, reklamní zpracování knih a také jejich filmové 
zpracování. Žáci si kroužek velmi užívali, což je znát na tom, že na mě v pátek hodinu čekali, 
než jsem mohla začít. A navíc v něm chtěli pokračovat i dobrovolně a nadále chtějí 
pokračovat. Nebylo to jen o čtení, ale také o svěřování. V kroužku panovala důvěrná a 
důvěryhodná atmosféra, žáci dodržovali pravidla čtenářských dílen a také pravidla správné 
komunikace a debaty. Mnohdy bylo těžké se od počátečního povídání dostat k četbě, ale když 
jsme se k ní dostali, tak si to žáci vlastně užívali. Další rok by žáci chtěli pokračovat ve stejné 
sestavě jako letos, nechtějí mezi sebe pustit nikoho dalšího. Ráda bych však čtenářský 
kroužek rozšířila mezi více dětí. Přemýšlím tedy nad tím, že zanechám tuto jednu skupinu a 
přidala bych další den pro skupinu nových čtenářů. Taktéž bych to chtěla propojit s nápadem 
„Kulturních večerů s Markét“. Ve svém volném čase bychom navštěvovali různá představení, 
besedy, předčítání atd. Tomu však ještě nechám volný průběh a myšlenku ke zpracování. 

Bc. Markéta Strnadová 

Čtenářský klub pro I. stupeň

Čtenářský klub v tomto školním roce  každý pátek navštěvovalo celkem 11 žáků (5. a 6. 
třída). Žáci si sami na začátku školního roku vymysleli plán práce, který se nám až na 
výjimky podařilo splnit. Plán převážně vycházel z oblíbené četby účastníků. Během kurzu se 
nám podařilo propojit hodnocení nejen knih, ale i filmů, kterým byly knihy předlohou. 
Vzhledem k tomu, že většina návštěvnic klubu jsou dívky z páté třídy, tak se nám podařilo 
propojit i probírané téma druhé světové války. Doufám, že v následujícím školním roce bude 
práce čtenářského klubu pokračovat s novými členy.

Mgr. A. Černohlávková

Badatelský klub

Školní rok: 2021/2022
Doba činnosti: říjen 2021 – leden 2022
Určen pro žáky 5. – 6. tříd.
Počet žáků:  6
Výuka: pondělí 14.00 – 15.30 
Vyučující: Mgr. Štěpán Hauzner
Místo výuky: ZŠ Povrly a okolí

Cíl:  Badatelské aktivity spojené s pobytem v přírodě
Náplň:

● práce s mapou a buzolou, plánování výletů a tvorba tras
● základy tábornictví a vybavení pro pobyt v přírodě
● základy orientačního běhu a geocaching



● pobyt v přírodě a poznávání okolí
● ověřování fyzikálních vlastností a zákonů v přírodě
● měření tělesné zdatnosti a základy zdravovědy
● spolupráce v týmu

 
Hodnocení:
Činnosti v klubu ukazují žákům možnosti aktivního pobytu v přírodě. Je kladen důraz na 
samostatnost a kreativitu. Žáci se podílejí na skladbě činností a aktivit. Své výsledky 
a poznatky prezentují před ostatními. Samozřejmostí je pomoc nováčkům  s řešením 
problémů od zkušenějších a starších žáků. Ke svému bádání využívají přednosti školy – 
venkovní areál, včetně ostatních sportovišť a vybavení pomůckami pro bádání.V letošním 
roce jsme vzhledem k covidové situaci umožnili účast žákům 6. tříd. V následujícím roce se 
chceme vrátit k zapojení žáků 4. a 5. tříd. Žáci z vyšších ročníků budou i nadále pomáhat 
s činnostmi a předávat mladším své poznatky a zkušenosti.
  

Mgr. Štěpán Hauzner
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1. Spolupráce s     organizacemi  

Ve školním roce 2021 – 2022 proběhla spolupráce školy s těmito organizacemi:
Organizace Činnost
ROPO Recycling s r.o. Odvoz sběrového papíru 
Sdružení Tereza Praha Koordinace programu EKOŠKOLA

Koordinace projektu „Škola pro udržitelný 
život”

Lesy ČR (v zastoupení p. Málek) Lesnická brigáda, lesní pedagogika 

Středisko ekologické výchovy SEVER Koordinace projektu ŠUŽ
Sdružení Green – life (Milan Jeglík) Lektorování přednášek v rámci programu NEPZ

– Děti pro planetu Zemi
ECOBAT s.r.o. (zpětný odběr baterií), 
EKO-KOM, a.s. (zpětný odběr a využití
odpadů z obalů), 
EKOLAMP  s.r.o.  (zpětný  odběr
světelných zdrojů a svítidel)

Školní projekt „Recyklohraní“
Sponzorování dárkových předmětů pro výherce 
ve školních soutěžích, besedy a přednášky o 
třídění odpadů

Správa CHKO České středohoří Nabídka exkurzí, seminářů, besed, projektů

Obec Povrly Podpora a spolupráce v rámci EKOaktivit 
pořádané školou (EKOtýmem), spolupráce v 
programu ŠUŽ a CO2 Ligy

MŠ Povrly Spolupráce na projektech a příprava EKOaktivit
pro menší děti 

MŠ Dráček Spolupráce na projektech a příprava EKOaktivit
pro menší děti 

Bovys Svačinky pro ZŠ, ochutnávka exotického ovoce

PČR Odborné přednášky - návykové látky, 
kriminalita mládeže ve vyloučených lokalitách

Křesťanská akademie mladých z.s. Komenský 2020

2. Granty a soutěže ve školním roce:
6. Soutěž ve sběru papíru
7. Soutěž ve sběru baterií
8. Ocenění za odnos bioodpadu
9. Ocenění za péči o zvířata školního Zoo koutku



3. Projekty:

„Žijeme s přírodou“
- Byl realizován jednotlivými třídami v průběhu roku podle harmonogramu viz 

tabulka přehled uskutečněných akcí EVVO. Témata jednotlivých tříd byla v souladu 
se ŠVP.

13. - 17. 9 2021 výchovně vzdělávací pobyt žáků v rámci projektu Žijeme s přírodou v 
rekreačním středisku Hrachov - Svatý Jan. Každá třída má v rámci pobytu splnit dané téma, 
které se týká přírody, ochrany přírody a udržitelného rozvoje.

- 1.A, 1.B. tř. téma: lidé a čas, změny ročních období 
- 2. tř. téma: ochrana přírody
- 3. A, 3. B tř. téma: rostliny a živočichové, vzájemné vztahy 
- 4. tř. téma: rozmanitost přírody – základní ekosystémy
- 5. tř. téma: region, okolní krajina
- 6. A, 6. B. tř. téma: ekosystém les
- 7. tř. téma: ekosystém voda
- 8. tř. téma: první pomoc při úrazu – kurz PP
- 9. tř. téma: naše příroda a ochrana životního prostředí, turistika

„Ekoškola“
1. V Ekotýmu pro rok 2021/2022  aktivně pracovalo celkem 30 žáků z  4. - 9. r., Ekotým

koordinovali Bc. Markéta Strnadová a Mgr. Nikola Müllerová.
2. V letošním školním roce byl zaveden 1x týdně na 1 hodinu dobrovolný Ekokroužek,

který umožnil aktivní zapojení žáků do změn v rámci školy a okolí.
3. Hlavním cílem a tématem letošního roku byla ochrana organismů v okolí školy, podpora

biodiverzity, zlepšení kvality životního prostředí v okolí školy, navýšení počtu obydlí
pro organismy na pozemku školy a rozšíření Zoo koutku školy.

4. Ekotým školy vyhlásil na začátku školního roku tradiční Ekosoutěže.
5. V souladu s metodikou  Ekoškoly Ekotým průběžně analyzoval ekologický stav školy

a navrhoval vedení školy návrhy ke zlepšení, scházel se na pravidelných a mimořádných
schůzkách v průběhu roku, vedl o nich zápisy a sestavoval plány činností, do kterých
zapojoval  ostatní  žáky  a  zaměstnance  školy.  Aktivně  spolupracoval  s  vedením  a
zaměstnanci školy i se zástupci zřizovatele školy (pan starosta, paní ekonomka OÚ). 

6. V průběhu školního roku se žáci, pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci školy a místní
obyvatelé zapojili do různorodých aktivit:

a) Úklidové aktivity na pozemku školy a v obci
b) Péče o zahradu mezi pavilony
c) Kampaň obyčejného hrdinství
d) Projekt Komenský 2020
e) Den vody
f) Týden Země



“Komenský 2020”

Vybraní žáci školy se zapojili do projektu týkajícího se odkazu Jana Amose Komenského. 
Cílem programu  “Měníme svět k lepšímu” bylo zaktivizovat žáky k realizaci konkrétní 
„dobré věci“ v okolí či ve své komunitě. V projektu se žákům školy podařilo díky veřejnému 
hlasování umístit na třetím nepostupovém místě. Výsledným projektem byla malba na zdi 
garáží v obci. Projekt nebyl zcela dokončen. Bude se pokračovat následující školní rok poté, 
co dojde k opravě podkladu a střešní krytiny.

“Škola pro udržitelný život”

Jedná se o projekt prohlubující vztah žáků školy k místu a podporující trvale udržitelný život 
v obci a okolí. Jedná se o celoroční soubor kroků, které vedou k realizaci projektu v obci, 
jehož smyslem je vybudovat kladný vztah žáků k místu a komunitě, ve které žije. Žákům se 
podařilo vytvořit informační tabuli k místní historické budově kovárny a v rámci spolupráce 
s obcí přiblížit lidem historii místa.

“Partnerská Ekoškola ZŠ T. G. M. Štětí”

Tento rok jsme se rozhodli vyhledat a oslovit novou partnerskou Ekoškolu, která by nám 
umožnila sdílet jednotlivé zážitky a zkušenosti s programem Ekoškola. Podařilo se nám 
propojit se ZŠ Štětí a realizovat dvě společná setkání. Vzájemná spolupráce nám přinese 
cenné zkušenosti. Rádi bychom se stali pomocníkem, mentorem a průvodcem v programu. 
V partnerství mezi školami je důležitá i vzájemná motivace, inspirace a komunikace.

„Žijeme s tradicemi“

Školní Parlament se zapojil do tradičního charitativního prodeje kytiček na podporu výzkumu
pro léčbu rakovinových onemocnění. Parlament se také společně s nadačním fondem Sidus
zapojil do podpory dlouhodobě nemocných a uspořádal prodej lepicích knížek a magnetek.

„Recyklohraní“

V rámci Recyklohraní sbíráme body za odvoz baterií, tonerů a elektrozařízení. Dále plníme 
dobrovolné úkoly, za které sbíráme body. Letos jsme se umístili do 400. místa v rámci 
přihlášených škol v ČR. Za nasbírané body jsme získali poukázku do Kauflandu v hodnotě 
700 korun českých, za kterou pořídíme odměny pro žáky v rámci EKOoceňování. 

4. Ekologizace školy 
Ve spolupráci s provozními zaměstnanci školy jsme pokračovali v aktivitách a opatření 
vedoucích k úsporám energií v rámci celé školy.  V průběhu roku monitoroval Ekotým ve 
spolupráci s vedením školy a zřizovatelem školy spotřebu tepla, vody, elektřiny a množství 
vyrobené elektřiny fotovoltaickými panely. Dále nás oslovila firma z nedaleké Krupky, která 
vyrábí omezovač průtoku vody. Zdarma nám vytvořili studii o úspoře vody (garantují úsporu 
vody min. o 20 %). Projekt se nám velmi líbil, proto jsme ho rovnou zrealizovali. Na ta 
nejvytíženější umyvadla ve škole byly tedy nainstalovány „perlátory“, aby byla úspora vody 
co nejvyšší.



Druh energie 2019 2020 2021

Spotřeba elektrické 
energie

47, 146 MWh 38,383 MWh 41, 409 MWh

Výroba elektrické 
energie

19,352 MWh 18, 437 MWh 16, 479 MWh

Spotřeba vody 2105,86 m3 1541, 0 m3 2101, 06 m3

Spotřeba tepla 2142,62 GJ 2085 GJ 2271, 924 GJ
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Období: Aktivita: Prostředky: Téma
EKO:

Předmět: Ročník: Odpovědná
osoba:

Vyhodnocení: Naplnění
cíle

Září 4. 9. 
Povrlská šlapka, dvě 
stanoviště Ekotýmu - 
problematika psích 
exkrementů v obci, 
živočišné a rostlinné 
druhy v CHKO České 
středohoří

ochrana ŽP, odpady, 
biodiverzita, terénní 
aktivity, vycházka  

1., 4., 7., 
8.

EVVO 1.- 9., 
Ekotým

Ekotým, 
Müllerová, 
Strnadová

Zpráva web, 
média

S

6. 9.
Nábor nových členů 
Ekotýmu

Třídění a sběr odpadu,
vedení záznamů, 
vyhlašování 
průběžných výsledků, 
nápady a přihlašování 
se do soutěží 

 všechny Všechny, 
EVVO

1. - 9. Ekotým 
(Strnadová, 
Müllerová)

Plakát náboru, 
Seznam členů 
Ekotýmu pro 
rok 2021/2022 S

8. 9. Zahajovací 
schůze Ekotýmu

Seznámení nových 
členů rozdělení rolí, 
plánování aktivit, 
ustanovení 
pravidelných schůzí

všechny Všechny Ekotým Müllerová, 
Strnadová

Zápis ze 
zahajovací 
schůze, 
Seznam rolí S

9. 9. Vyhlášení 
Ekosoutěže - 
Ekoaktivita na ven dle 
zásad ze společného 
semináře - Učíme se 
venku

Terénní aktivity, 
výtvarné a rukodělné 
práce

všechny Třídnické 
hodiny, 
EVVO

1.– 9. TU Nová 
Ekoaktivita 
žáků a tříd, 
soutěžní a 
výsledková 
listina

S



13. – 17. 9. 
týdenní pobytový 
výjezd žáků v rámci 
projektu „Žijeme 
s přírodou“  v obci 
Hrachov - Svatý Jan

Vycházky, exkurze, 
hry, terénní aktivity, 
výtvarné a rukodělné 
práce
Témata jednotlivých 
ročníků – viz ŠVP

všechny
 

Všechny 1.- 9. TU, ostatní Zpráva 
z pobytu TU, 
žákovská 
portfolia, 
výrobky, 
vyplněné PL, 
zpráva web, 
média

S

Říjen 10.10. Ukliďme Česko
- dobrovolná akce ve 
spolupráci s obcí

zlepšení prostředí 
místa, budování 
vztahu k přírodě

1., 7., 9. EVVO dobrovolníc
iEkotým

paní 
Hacková

informační 
plakát, hlášení 
v rozhlase S

11. 10. Přírodovědný 
klokan

Vědomostní soutěž z 
oblasti přírodních věd

4., 8. přírodopis, 
fyzika, 
chemie

8. Müllerová výsledková 
listina S

13. 10 Kurz 1. pomoci
v rámci projektu 
Žijeme s přírodou 8. 
třída

zásady první pomoci 3. VZ, PŘ žáci 8. třídy Hájková fotografie
S

27. 10. Halloweenské 
dlabání dýní - Družina
a Ekokroužek

Příprava výzdoby na 
dušičky/Halloween

3., 6., 9. EVVO družina, 
Ekokroužek

Strnadová, 
Suková, 
Müllerová

fotografie, web
školy S

Listopad
11. 11. Vyhlášení 
výsledků Ekosoutěže 
nebo Ekoaktivity na 
výjezdu

Předání cen, 
odměňování výherců

všechny EVVO 1. – 9. Strnadová, 
Müllerová, 
Ekotým

Žákovská 
portfolia

         S

21. 11. „Ovoce a 
zelenina“

Poznávání ovoce a 
zeleniny, prezentace 
jednotlivých druhů, 
poznávání podle 
chuťových vjemů

6., 9. Objevy, 
Příroda, 
Vlastivěda

ŠD 1. – 3. Suková Prezentace, 
zpráva web, 
média

         S   

Výroba ptačích budek a
krmítek 

Rukodělné práce 3., 7., 8., 
9.

Přírodopis, 
Pracovní 
činnosti

6.-7. Hauzner budky, krmítka
a domky na 
školní zahradě,
fotografie

S



19.11. Slavnostní 
odhalení tabule 
u kovárny (ŠUŽ)

Předepsané úkoly a 
aktivity v rámci 
projektu ŠUŽ

3., 5., 9. EVVO 9. Strnadová, 
Müllerová

regionální 
televize a tisk, 
web školy, 
školní rozhlas, 
fotodokumenta
ce

S

Prosinec
14. 12. Vánoční strom
pro lesní zvěř

Vánoční nadílka lesní 
zvěři

6., 8.  EVVO Ekotým, 
Ppř 7. třída

Müllerová, 
Strnadová

Výrobky, web 
Ekoškoly S

13. a 20. 12. Pečení 
vánočního cukroví

Zdravé pečení bio 
cukroví, prezentace 
jednotlivých druhů

4., 6., 9. Pracovní 
činnost, 
Svět práce, 
aktivity v 
družině

8. , družina,
dobrovolníc
i

Janichová, 
Hájková, 
Suková, 
dobrovolníci

Pokrm – 
cukroví

S

Analýza odpadu za 
rok 2021

Sběr dat, zpracování 
údajů, zhodnocení, 
monitorování, plán 
činností, závěr, 
diskuse, informování

1., 3., 6., 
9.

Pracovní 
činnosti, 
přírodopisn
é praktikum

1.- 9, TU, 
Ekotým

Ekotým, 
Strnadová, 
Müllerová, 
Suková

Tabulky s 
hodnocením, 
vyhodnocení, 
zpráva web S

Leden 28.1. Analýza 
„Ekostopa školy za 
rok 2020“ (voda a 
energie)

Sběr dat, zpracování 
údajů, zhodnocení, 
monitorování, plán 
činností, závěr, 
diskuse, informování

2., 3., 4., 
9.

Fyzika, 
matematika
, český 
jazyk, 
přírodopisn
é praktikum

1.-9., TU, 
Ekotým

Strnadová, 
Müllerová, 
Vejvodová

Tabulky, 
vyhodnocení, 
zpráva web, 
média

S

Ochutnávka 
exotického ovoce - 
Ovoce do škol

Ochutnávka, 
informace o nových 
druzích

6., 9. Přírodopis, 
Pracovní 
činnosti – 
vaření

7. Hacko Prezentace 
ovoce S

30. 1. Výsev semen a 
příprava na sadbu 
zeleniny

Výsev semen (zkouška
klíčivosti), sadba 
listové zeleniny

3., 6., 8., 
9.

Pracovní 
činnosti, 
Svět práce

8. Najmonová Zelenina
S

20. 1. Školní kolo 
Biologické olympiády 
kategorie C

Vědomostní a 
praktická soutěž – 
komplexní příprava, 
vstupní práce

7., 8. Přírodopis 8. – 9. Müllerová Výsledková 
listina S



20. 1. Školní kolo 
Biologické olympiády 
kategorie D

Vědomostní a 
praktická soutěž – 
komplexní příprava, 
vstupní práce

7., 8. Přírodopis 6. – 7. Müllerová Výsledková 
listina S

Únor
“Renovace 
venkovního výběhu” -
ročníková práce 
(Nikola Hampl), 
pořízení králíků

Renovace skříní se 
školními živočichy, 
obnovení venkovního 
výběhu, zateplení

3., 8. Přírodopis, 
anglický 
jazyk, 
německý 
jazyk

Ekotým Strnadová, 
Mareš, 
Hampl (žák 
9. ročníku)

Nákres, 
brožury a 
popisky, 
zrenovované 
králíkárny, 
nakoupené 
venkovní 
výběhy 

S

Nákup školního 
vermikompostéru

Seznámení se 
základními rozkladači 
ze skupiny 
kroužkovců

3., 8., 9. Přírodopis, 
Pracovní 
činnosti

7. Strnadová Vermikompost
ér

S

Březen
4. 3. Exkurze do 
Botanické zahrady

Poznávání základních 
druhů rostlin

7., 8. Přírodověda 5. Hamplová fotografie, 
třídní portfolio S

22. 3. Světový den 
vody - úklid potoka

Terénní aktivity, 
vycházka

1., 2., 3., 
7., 8., 9.

EVVO dobrovolníc
i

Strnadová, 
Müllerová, 
Ekotým

fotografie, web
školy, média S

25. 3. Slavnostní 
předání informační 
tabule ke kovárně

Setkání s 
koordinátorem 
projektu a vedením 
obce, předání tabule

3., 5., 9. EVVO 9. a 
dobrovolníc
i z obce

Strnadová, 
Müllerová

Zpráva web, 
média S

Duben
11. 4. Okresní kolo 
Biologické olympiády 
kategorie D

Vědomostní a 
praktická soutěž – 
komplexní příprava, 
vstupní práce

7., 8. Přírodopis 7. Müllerová, 
Najmonová

Výsledková 
listina S

19. - 20. 4. Projekt 
SENEGAL - Yagana - 
Lucie Masopustová

Práce v terénu, 
recyklace pet lahví, 
stavba domku

1., 2., 7., 
9.

EVVO 4. Kubíčková Zpráva web, 
fotografie, 
záznam z 
realizace 
projektového 
dne

S



22. 4. Den Země - 
týdenní úklidová akce

Velký jarní úklid 
celého pozemku školy

1., 3., 8. Přírodopis, 
Pracovní 
činnosti, 
Objevy, 
Dílničky

1. – 9. Strnadová Třídní a 
žákovské 
portfolio, 
zpráva web

S

22. 4. Okresní kolo 
Biologické olympiády 
kategorie D

Vědomostní a 
praktická soutěž – 
komplexní příprava, 
vstupní práce

7., 8. Přírodopis 8. – 9. Müllerová Výsledková 
listina S

23.4. „Ukliďme si 
svět“

Dobrovolná akce – 
ukliďme svou obec, 
doprovodný program 
ekohrátky

1., 7., 9. EVVO Všichni, 
dobrovolníc
i (rodiče, 
učitelé, 
žáci)

Strnadová, 
Müllerová

Zpráva web 
školy, obce, 
fotografie

S

Okresní kolo 
Biologické olympiády 
kategorie D

Vědomostní a 
praktická soutěž – 
komplexní příprava, 
vstupní práce

7., 8. Přírodopis 6. – 7. Müllerová, 
Najmonová

Výsledková 
listina S

Květen 
5. 5. Setkání Ekoškol 
ZŠ Povrly

Setkání zástupců 
Ekotýmů z partnerské 
školy

všechny všechny, 
EVVO

Ekotým Strnadová, 
Müllerová

Web 
Ekoškoly, 
fotografie, 
články - 
Zpravodaj, 
Buňka

S

Projekt Praha Jednotlivé exkurze na 
místa dle plánu ŠVP

5., 6. Všechny 1. – 9. TU, AP Třídní a 
žákovské 
portfolio

S

11. 5. Exkurze do 
lomu

Těžba a zpracování 
kamene, geologie, 
změna krajiny

4., 7. Přírodopis, 
Fyzika

9. Kovář Zpráva web
S

12. 5. Krajské kolo 
Biologické olympiády 
kategorie C

Vědomostní a 
praktická soutěž – 
komplexní příprava, 
vstupní práce

7., 8. Přírodopis 8. Müllerová, 
Najmonová

zpráva web
S

16. - 20. 5. „Výživa Projekt, průzkum, 1., 6., 9. Objevy, 1. - 5., Suková, Žákovské a 



hrou“ - Nadační fond 
Albert - Zdravá pětka

praktická cvičení, 
diskuse

Dílničky, 
Přírodověda
, Výtvarná 
výchova

Dobošová, 
Černohlávk
ová, 
Kopicová

třídní 
portfolio, 
zdravé 
svačinky, 
zpráva web

S

19. 5. Exkurze - 
Mariánská skála

Vzdělávací exkurze do
lomu

4., 5., 7. Přírodopis, 
fyzika

6. Hauzner, 
Plechata

Třídní 
portfolio, web 
školy S

23. 5. - 25. 5.Projekt - 
Den Evropy

1., 6., 9. všechny 6. - 9. Hacko videa, 
fotografie, web
školy, 
závěrečné 
hodnotící listy

S

Renovace letní učebny 
„Bylinková 
zahrádka“ - 
ročníková práce 
(Jasmína Petržilková)

Rukodělné práce, 
sázení, poznávání 
základních druhů 
bylinek

3., 8. Přírodopis, 
Pracovní 
činnosti

žákyně 9. 
ročníku

Müllerová, 
Petržilková 
(žákyně 9. 
ročníku)

prezentace 
ročníkové 
práce, 
fotografie

S

Slavnostní odhalení 
tabule u kovárny (ŠUŽ)

předepsané úkoly a 
aktivity v rámci 
projektu ŠUŽ

3., 5., 9. EVVO 9. Strnadová, 
Müllerová

regionální tisk,
web školy, 
školní rozhlas, 
fotodokumenta
ce

S

Červen

1. 6. Setkání Ekoškol -
ZŠ Štětí

Setkání zástupců 
Ekotýmů z partnerské 
školy

všechny všechny, 
EVVO

Ekotým Strnadová, 
Müllerová

Zpráva web,
média,
fotografie, 
články - 
Buňka, 
Zpravodaj

S

2. 6. NEPZ přednáška, beseda 7., 8. Přírodopis 1.-9. Strnadová web školy           S
8. 6. Geologická 
exkurze

Terénní aktivity 
zaměřené na upevnění 
znalostí z geologie, 
geologické základy 
ČR - kamenné moře, 

8. Přírodopis 9. Najmonová Třídní 
portfolio, 
fotografie

S



čedičové horniny, 
pískovec

22. 6. - 25. 6. „Úklid 
školního pozemku a 
školní budovy“

Úklid pozemku školy, 
úklid rajónů, úklid 
tříd, příprava školy na 
prázdninové období

všechny Třídnické 
hodiny, 
EVVO

1. – 9. TU Pozemek školy

S

28. 6. Slavnostní 
vyhlášení EKO soutěží

Slavnostní ceremoniál,
vyhodnocení a 
vyhlášení vítězů 
školních EKO soutěží

všechny Všichni 1. – 9. Strnadová, 
Müllerová, 
Ekotým

Výsledková 
listina, zpráva 
web          S

Celoročně Projekt „Ekoškola“ Sestavení pracovního 
týmu, analýza, 
plánování, monitoring-
vyhodnocování, 
informování, pracovní 
listy (oblast práce: 
Energie, Voda, 
Prostředí školy, 
Odpady, Doprava, 
Šetrný spotřebitel, 
Klimatické změny, 
Biodiverzita)

všechny všechny 1. – 9. Strnadová, Portfolio 
Ekoškoly

Projekt 
„Recyklohraní“

Webový projekt: 
praktické třídění a sběr
elektroodpadu a 
baterií, vědomostní 
a tvořivé soutěže 
s tématikou odpadů

1., 9. Z, Ch, F, 
M, PPř, Obj

1.- 9. Strnadová, 
Müllerová

Výsledková 
listina

Sběr papíru Sběr starého papíru 1., 9. Ov, EVVO 
Př, Z, Obj, 
Vlastivěda

1.- 9. TU, ŘŠ,
Strnadová,

Výsledková 
listina
odvozový 
protokol

Sběr starého chleba Sběr starého chleba 
pro zvířata v lese 

 1., 9. Objevy, 
EVVO, Př, 

1. – 9. Černohlávk
ová 

Zpráva web, 
média 

V Povrlech dne 22. 6. 2022 Mgr. Nikola Müllerová, Bc. Markéta Strnadová



příloha č. 7

Zpráva výchovného poradce 
školní rok 2021 – 2022

1.  Žáci s SVP – konzultant školy se ŠPZ
- v průběhu roku zpracováván přehled integrovaných žáků (poslední aktualizace ke dni
29. 6. 2022), aktualizace poskytování Podpůrných opatření
- průběžně v průběhu roku dle doručení Doporučení:

- tvorba IVP integrovaných žáků (aktualizace, zpracování formulářů k doplnění   
            třídními  a ostatními vyučujícími)
          - odeslání IVP na příslušná Školská poradenská zařízení k potvrzení platnosti
- v průběhu roku:

- spolupráce a konzultace se ŠPZ (PPP Ústí nad Labem, Demosthenes, SPC Pod   
   Parkem, SPC Děčín- Mgr. Skálová, Mgr. Salabová, EDA – Mgr. Králová) ohledně PO

  a vypracování IVP u nově integrovaných i stávajících  žáků
- spolupráce s p. uč. Skálou – evidence nově integrovaných žáků, změna v případě   
  nového
   Doporučení  
- spolupráce s pí tajemnicí Lachmanovou – kontrola čerpání finančních dotací v rámci
  PO
-  spolupráce  s  třídními  učiteli  ohledně  kontrolních  vyšetření  z  důvodu  blížícího  se

termínu  ukončení  platnosti  integrace  –  poskytnutí  a  vyplnění  Dotazníku  třídního
učitele

- tvorba formulářů Vyhodnocení poskytování podpůrných opatření a kontrola jejich
vyplnění, dle termínu zaslání příslušnému ŠPZ, které vystavilo Doporučení

                             
 - výchovný poradce
 - spolupráce s p. Kovářem – školním metodikem prevence
 - jednání se zákonnými zástupci žáků 
 - individuální pohovory s žáky - žákyně 4. třídy

2.  Kariérní poradenství – přijímací řízení pro vycházející žáky
konzultační činnost:
-  konzultační hodiny pro žáky i zákonné zástupce žáky
-  distribuce informačních  materiálů  z  IPS  při  Úřadu  práce  –  ATLAS  ŠKOL  -  přehled

středních  škol  okresu  Ústí  nad  Labem,  informace  ohledně  Dnů  otevřených  dveří  na
příslušných školách

- informace o stránkách CERMATu ohledně konání jednotných přijímacích zkoušek (ukázky
testů)

- zákonní zástupci žáků informování na třídní schůzce – předběžné informace podány pomocí
e-mailu, zprávy prostřednictvím skolaoline, podrobné informace na společné třídní schůzce
konané  dne  
13. 1. 2022

-  průběh  přijímacího  řízení,  termíny  podání  přihlášek,  požadované  údaje  pro  generování
přihlášky ke studiu,  zápisový lístek a jeho vyplnění, termín uplatnění zápisového lístku

- poskytnutí individuálních online konzultací žákům i zákonným zástupcům
- generování přihlášek, kontrola údajů zákonnými zástupci, tisk zkontrolovaných přihlášek
- zajištění podpisu ředitelky školy, kontrola správnosti doplnění úspěchů žáků v přihlášce dle

kritérií  přijímacího řízení na jednotlivé školy



- zpracování a zajištění předání Zápisového lístku pro zákonné zástupce vycházejících žáků,
generování zápisového lístku ze skolaonline

zajištění:
- návštěva  vycházejících  žáků na  Miniburze  středních škol  v  Ústí  nad  Labem -  dne  5.
10.2021 - hotel Clarion Ústí nad Labem

- návštěva pracovnice IPS při Úřadu práce Ústí nad Labem - dne 5. 11. 2021 - pí Blanka
Hadrabová  -  informace  o  situaci  na  trhu  práce  v  místním  regionu,  aktuální  informace
ohledně výběru dalšího studia

- žáci i zákonní zástupci pravidelně informováni o postupu při podání přihlášek, náležitostech
přijímacího řízení, konání  přijímacích zkoušek

zpracování:
- přehled a vydání zápisových lístků zákonným zástupcům žáků 9. ročníku (1 vycházející žák
  z 8. ročníku)
   počet vycházejících žáků: 12, z toho 11 žáků z 9. ročníku, 
               studijní obory s maturitou: 7 žáků 9. ročníku 
                                                                
               studijní obory s VL:                4 žáků 9. ročníku
                                                                  1 žák 8. ročníku
                         
                                                                                                      
        
3.  Absolvovaná školení a porady

- 23. 9. 2021 - Setkání VP a kariérových poradců při PPP Ústí nad Labem 
- 19. 5. 2022 - Setkání VP a kariérových poradců při IPS Úřadu práce Ústí nad Labem
-  účast a zapojení do skupiny Podpora pedagogů vzdělávající nadané žáky -  Mgr. Gabriela

Jedličková,  Koordinátorka nadání pro Ústecký kraj

                                                                                               
                                                                                                            Mgr. Eva Hájková

Povrly 29. června 2022



příloha č. 8 

Zpráva o plnění plánu školního metodika prevence ve školním roce
2021/2022

1.) Preventivní program školy (PPŠ) je závazným dokumentem školy a součástí ŠVP. Do 
tohoto dokumentu byly letos zpracovány aktualizace kontaktů a doplněny některé odkazy na 
vnější informační zdroje školy.

2.) Školení a porady
- účast na poradách metodiků prevence v PPP (29. dubna 2022);
- neformální setkávání se ŠMP z ostatních škol (5. dubna 2022);
- přednáška pro sborovnu Současné problémy na I. a II. stupni, pravidla a hranice - Mgr. M. 
Veselá, UJEP (18. ledna 2022);

3.) Konzultační hodiny
- poradenství pro rodiče, žáky a učitele každé pondělí od 14 hod do 16 hod nebo po dohodě 
  v individuálních termínech, nabídnuto rodičům i žákům ve fromě distanční;
- pomoc či poradenství pro žáky během celého školního roku;

4.) Poradenství
- účast při pohovorech učitelů s rodiči či žáky při řešení vážnějších problémů (výchovné 
komise) za účasti zástupců z OSPOD a kurátorky pro mládež OSP, vzájemná informovanost 
mezi zástupci OSPOD, kurátory a školou;
- evidence žáků s rizikovým chováním;
- zajištěny materiály časopisu Prevence, bulletin Bezpečná škola a pravidelné informování
  pedagogického sboru, nabídky záznamů z přednášek;
- poradenství pro učitele na vyžádání;

5.) Prevence rizikového chování
- žáci na I. a II. stupni seznámeni s prací metodika na škole a s možnostmi využití poradenství
při výskytu problému na začátku školního roku i během školního roku; (ž. poučeni, co dělat
když, poučeni o tom, co to je šikana)
- zajištěno poradenství při řešení výchovných problémů žáků I. a II. stupně, pomoc učitelům;
-  komunikace  se  zákonnými  zástupci  rodičů  ohrožených  rizikovým chováním na  I.  a  II.
stupni;
- výukové programy zařazeny do předmětů na I. stupni - Začít spolu;
- výukové programy zařazeny do předmětů na II. stupni - Ov, Vz, Ev, Př, Ch, Vv, Tv dle
ŠVP;
- adaptační pobyt v RS Hrachov (září 2021);
- soutěže a olympiády v rámci šk. roku 2021/22;
- aktivity ekotýmu v rámci šk. roku 2021/22;
- výpis akcí (viz výroční zpráva o činnosti školy 2021/22);
- třídní výlety a výjezdy v rámci jednotlivých tříd;

Dovětek

-  komunikace  s  rodičem  je  často  „pákou“  na  rizikové  či  neetické  chování  v  hodinách;
efektivní prostředek jsou schůzky “mezi šesti očima”



- po covidových letech se výuka vrátila do normálu – zátěž pro žáky i pedagogy – specifické
projevy chování;
- v tomto školním roce se mezi žáky rozmohl žvýkací tabák; řešeno individuálně s rodiči,
svolána  mimořádná  hromadná  schůzka  rodičů  8.  a  9.  třídy  a  předány  informace  o
nikotinových sáčcích a rizicích při jejich užívání; rodiče poučeni o postupu školy při výskytu
těchto látek ve škole;
- v příštím školním roce 2022/23 bude upraven školní řád a preventivní strategie školy + bude
  realizován preventivní program na téma nikotin;
- doporučuji nenechat si od žáků tykat (na I. i II. stupni, platí pro učitele i asistenty); 
automaticky se snižuje autorita při řešení výchovných problémů a žáci si zaměňují pojmy 
“pan asistent” za “strejdu” a “paní učitelku” za “tetu” 
- pravidelně jsem předával informace, články a záznamy z přednášek od odborníků 
učitelskému sboru (Společně k bezpečí, Mgr. M. Veselá);
- je třeba učitelský sbor vést k sebevzdělávání v oblasti osobního rozvoje jako prevenci před
  vyhořením; 

Mgr. Ladislav Kovář
   metodik prevence



příloha č. 9
                        Zpráva   koordinátora   ICT  pro školní rok  2021/2022  

V srpnu 2021 jsme ukončili všechny aktivity spojené se Šablonami II (pořízení tabletů do ŠD)
a  plynule  jsme  navázali  na  Šablony  III.  Z  těchto  prostředků  jsme  pořídili  deset  tabletů
Samsung do ZŠ + dva tablety pro vedení ZŠ a deset iPadů do MŠ za 248 050,- (z tohoto
pořízení plynou aktivity viz popis: „Jedná se o zjednodušené čerpání dotací. Zjednodušené
proto,  že  jsou  předem  definované  aktivity,  které  si  škola  vybírá  
a  sestavuje  podle  svých  potřeb.  Šablony  tak  mohou  škole  pomoci  posílit  vybavení  nebo
zajistit  pedagogům vzdělávání v akreditovaných vzdělávacích programech.“). Tyto šablony
bychom měli ukončit 30. 6. 2023.
Zároveň jsme byli nuceni zakoupit z mimořádné dotace MŠMT v rámci „odstraňování bariér“
10  dalších  tabletů,  které  mají  sloužit  k  podpoře  dětí  se  sociálním  znevýhodněním  (131
224,50,-), jejichž účel vzhledem k podmínkám školy nemáme dořešen, nicméně pořídit jsme
je museli (včetně nárazuvzdorného pouzdra a folie na displej).
S tím souvisí i to, že stát na jedné straně podporu nabízí, ale tak plošně, že si stejně nemůžeme
určit a řešit přímo to, co potřebujeme. Bohužel.
Kolega Kovář se zapojil do nabídky od firmy Průša Research, splnil podmínky jejich výzvy a
škola  díky  tomu získala  svou vlastní  3D tiskárnu.  Vzhledem k nedostačující  technice  IT
učebny je zatím v kabinetu, obsluhu zajišťuje pan Kovář a realizuje se žáky některé projekty z
výuky (nad vchodem školy je např. vytištěný znak naší školy).
Zvýšené  množství  mobilních  zařízení  vede  ke  zvyšování  a  prohlubování  aktivit  žáků  ve
vyučování  „digitálním  směrem“,  zapojování  moderních  přístupů  pedagogiky  
21. století (což samozřejmě zvyšuje nároky na didaktickou přípravu pedagogů), zároveň to
přináší zvýšené nároky na technické vybavení a nastavení sítě. Zde se objevily nečekané i
očekávané problémy spojené se zastaráváním hardwaru (server, wi-fi moduly). Stále častěji
dochází k výpadkům sítě, k nemožnosti připojení apod.
Proto jsme po debatě v širším okruhu zvolili strategii vybudování dvou odborných učeben a
celé  nové  vnitřní  (kabely)  i  vnější  (wi-fi)  sítě  (viz  předchozí  zpráva).  Po  konzultaci  se
zřizovatelem jsme  objednali vypracování projektu k řešení celkové konektivity školy 
(114 950,- z rezervního fondu) a připravujeme žádost o dotaci z  IROPu případně z IT&I na
celkovou částku 13mil.  korun s 10% spoluúčastí  zřizovatele.  Dotační žádosti  by měly být
vyhlášeny  
v  červenci  tohoto  roku  (nejdéle  snad  v  září  2022).  Pokud  náš  projekt  uspěje,  dojde  
k obrovskému zkvalitnění IT vybavenosti  školy (sítě zasahující  i na pozemek školy,  nové
desktopy v učebnách, projekční technika v učebnách, hardware a software na střih videa a
zvuku, 3D modelování a tisk, VR nástroje). Realizace projektu by měla (pokud vše půjde dle
plánů) začít na konci června 2023. Bohužel trend dodavatelských řetězců (ovlivněných válkou
na Ukrajině, inflací a postcovidovým obdobím) nezaručuje téměř žádnou „jistotu“.
Škola pokračuje se všemi svými digitálními aktivitami v prostředí Google. Navazujeme na
osvědčené  postupy  z  distanční  výuky  (použití  „učeben“  pro  sdílení  materiálů  a  domácí
přípravu).  Navíc  jsme  si  vyzkoušeli  (podzim/zima)  učení  
z domovů a do domovů (hybridní výuka) – jelikož bylo velké množství karantén pedagogů i
žáků. Každá učebna s plátnem či interaktivní tabulí byla vybavena kamerou s mikrofonem
tak,  aby byl možný přenos mezi  třídou,  pedagogem a žáky (zvýšené náklady na pořízení
techniky).
Stále jsme nevyřešili problematiku kopírky, po aktualizaci firmwaru slouží.
V některých učebnách došlo k totálnímu zastarání projekční techniky – ty se pomalu stávají
nefunkčními (jedná se zejména o učebnu Hv a o tzv. „šachárnu“,). Nově řešíme int. tabule na
II. st. - některé značky končí s podporou svých výrobků, proto je stále složitější shánět např.



lampy do projektorů (čekací lhůta téměř půl roku a informace, že již zřejmě na trhu nebude
dostupná).  Zde doufáme ve  zlepšení  po  dokončení  projektu  tak,  abych postupně nahradil
dosluhující zařízení zařízením vyhovujícím.
U všech pedagogů dochází k výraznému posunu dovedností, díky čemuž se můžeme pouštět
do zvýšených nároků na  výuku „nové“  informatiky  (rozšíření  výuky až  do  deváté  třídy),
úpravu ŠVP (4. a 5. tř., příští rok 6. a 7. třída a následující rok 8. a 9. třída) a vložení nové
digitální kompetence do ŠVP ve všech předmětech na obou stupních ZŠ. I proto jsme v lednu
2022 absolvovali školení na toto téma. A na přelomu roku 21/22 jsme z vlastního rozpočtu
zakoupili  devět stavebnic LEGO Education Spike Essential  (90 090,-) pro výuku základní
robotiky a blokového programování na II. stupni v rámci předmětu Informatika. Ve výuce na
I. stupni pak stále používáme licenci H-Mat – Informatika s Emilem.
Spotřební  materiál  se  nám  daří  zajišťovat  dlouhodobě  (viz  předchozí  zprávy)
a osvědčená spolupráce s firmami pokračuje (Abel, HP Děčín, AV Media). 
Odborná  spolupráce  nám  zůstává  s  firmami:  AmigoNet  (internetový  provider),  technická
spolupráce se zaměstnanci firmy HP Děčín panem Žídkem a panem Koutem.
Shrnutí:
Škola musí řešit spoustu problémů (zastarávání techniky, růst cen, rychlost ve vývoji nových
technologií), zachycovat tyto trendy není úplně možné, nicméně v týmové spolupráci se nám
vše daří  řešit  tak,  abychom byli  nejen provozuschopní,  ale  abychom tyto nové trendy (ve
vzdělávání, v nárocích společnosti) dokázali předat našim žákům.

16. 6. 2022 T. Skála
     koordinátor ICT  

                                                                                                          



příloha č. 10

Výroční zpráva o poskytování informací za školní rok 2020/2021

- podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
- za období 1. 9. 2020 – 31. 8. 2021

Při  poskytování  informací  veřejnosti  postupuje  škola  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.  
o  svobodném  přístupu  k  informacím  v  platném  znění  a  podle  Pokynu  ministra  školství,
mládeže  a  tělovýchovy  k  zajištění  jednotného  postupu  MŠMT  při  realizaci   zákona  
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ze dne 8. 11. 1999 v platném znění.

a) počet podaných žádostí o informace: 0
    počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí
povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které
povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle
tohoto  zákona,  a  to  včetně  nákladů  na  své  vlastní  zaměstnance  a  nákladů  na  právní
zastoupení: 0

d) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich
    vyřízení: 0 

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

Povrly 31. 8. 2022
 Mgr. Věra Slezáčková

                                                                                             ředitelka školy


