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Základní škola, Bílina, Aléská 270 vydává výroční zprávu o činnosti školy na základě
vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv
a vlastního hodnocení školy. Školská rada Základní školy, Bílina, Aléská 270 schválila
tuto výroční zprávu na svém jednání dne 29. 9. 2015
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Základní údaje o škole

Název zřizovatele: Město Bílina
Adresa: Břežánská 50/4, 418 31Bílina
IČ: 00 266 230
Název školy: Základní škola, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace
Identifikátor zařízení: 600 084 663
Adresa: Aléská 270, 418 01 Bílina
IČ: 65 639 600
Součásti školy:
1. Základní škola
IZO: 102 465 428
Kapacita: 555, cílová 660 žáků
Kontakt: http://www.zsaleska-bilina.cz
e-mail: reditelka@zsaleska-bilina.cz
Telefon: 417 829 127
Vedení školy: Mgr. Božena Holková, ředitelka školy (jmenována od 4. 8. 2004)
Mgr. Dagmar Axamitová, statutární zástupce ředitele
Mgr. Gabriela Hudáková, zástupkyně ředitelky
Obory vzdělání : 79-01-C/01 Základní škola
2. Školní družina
IZO: 116 800 046
Kapacita: 120, cílová 120 žáků
3. Speciálně pedagogické centrum
IZO: 166 100 633
Kapacita: 503, cílová 760 klientů
4. Školní jídelna
IZO: 102 705 119
Kapacita: 413, cílová 400 strávníků
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Školská rada: ustavena 16. 10. 2014
Změna členů školské rady zastupujících Město Bílina: červen 2015
Práva a povinnosti školské rady stanoví §167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon).
Složení : Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. předseda ŠR (zástupce zřizovatele), Pavel Bárta
Mgr. Jan Švach (zástupce pedagogů školy)
Mgr. Jana Kubastová (zástupce pedagogů školy)
Pavel Prchal (zástupce zřizovatele), Bc. Aleš Tallowitz
Lenka Haišová (zástupce rodičů)
Lada Laiblová (zástupce rodičů)
Cíle školy:
Základní škola, Bílina, Aléská 270 je součástí výchovné vzdělávací soustavy a klade si za
cíl být:
-

dobrou školou pro všechny děti

-

hezká, sympatická a přátelská pro děti i dospělé

-

místem setkávání a dialogu mezi žáky, žáky a pedagogy, mezi školou a veřejností

-

přirozeným vzdělávacím, kulturním, sportovním a společenským centrem obce i
okolí

-

poradcem ve všech oblastech vzdělávání, výchovy, osobního rozvoje dětí

-

důležitým centrem pro úkoly prevence negativních sociálně patologických jevů

To znamená, že chceme v naší škole především:


zajistit kvalitní základní vzdělávání, naučit žáka učit se



podporovat vzájemné vztahy založené na toleranci a úctě, vést žáky i pedagogy
k samostatnosti a tvořivosti



učit žáky komunikačním dovednostem v mateřském i cizím jazyce a také
prostřednictvím moderních informačních a komunikačních technologií



učit se pracovat s odbornou literaturou, informacemi, správně je chápat, umět je dávat
do souvislostí



využívat k tomu moderní technologie



nabídnout dětem smysluplné využití volného času



propojit svět mladších a starších dětí

Chceme v naší škole vychovávat zdravě sebevědomé žáky, kteří dokáží:


uvědomit si své potřeby a pocity, vyjádřit je a zařídit se podle nich
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přijímat zodpovědnost za sebe, za druhé, za životní prostředí



vyjádřit a zdůvodnit svoje názory, umět přijmout odlišný názor



smysluplně a užitečně použít získané poznatky a dovednosti



plánovat a organizovat svou práci i volný čas



spolupracovat, hledat, objevovat, pracovat s chybou



pečovat o své psychické, fyzické i emocionální zdraví



vědomě používat tzv. životní dovednosti



umět si poradit s problémy, dokázat přiměřeně reagovat na vzniklé situace

ZŠ je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Celkem je na 1. stupni 15 tříd, z toho 3 třídy
v prvním ročníku, 3třídy v druhém ročníku, 4 třídy v 3. ročníku, 2 třídy 4. ročníku, 3 třídy v
5. ročníku. Ve školním roce 2014/2015 nebyla pro nezájem rodičů otevřena přípravná třída.
Na 2. stupni je 8 tříd, ve všech ročnících vždy dvě paralelní třídy. Celkem žáci navštěvují 23
tříd. K 30. 9. 2014 školu navštěvovalo 555 žáků. Z tohoto počtu cca 30% žáků do školy
dojíždí z okolních vesnic.
Areál školy se nachází na okraji města (v sídlišti Pražské Předměstí), v klidné části, uprostřed
panelové zástavby. Další městská zařízení, jako sportovní stadiony, kulturní dům, kino,
divadlo jsou od školy poměrně daleko.
Škola je dobře vybavena učebnicemi a klasickými pomůckami. Škola nakoupila knihy do
školní knihovny za 45 131 Kč, učebnice za 252 000 Kč. Další pomůcky ve výši 259 821 Kč.
K výuce je možné využívat počítače v odborných učebnách (PC a jazyková laboratoř),
alespoň jeden počítač je v každé kmenové a odborné učebně. Další počítače jsou ve
sborovnách, školní družině, v kancelářích, v SPC, učitelé mají k dispozici 25 notebooků a 20
tabletů. Všechny třídy, herny, kanceláře jsou připojeny k internetu, ve škole je vybudována
školní síť. Při výuce jsou využívány nejenom počítače a výukový software, ale také 18
interaktivních tabulí, ve třídách druhého stupně jsou instalovány dataprojektory. Na odborné
učebny navazují kabinety se školními sbírkami a pomůckami, které jsou průběžně doplňované
o nové. Kmenové třídy jsou průběžně doplňovány o nový nábytek tak, jak finanční situace
školy dovolí. Ve všech třídách prvního stupně jsou stavitelné stoly a židle, na druhém stupni
převažuje stavitelný nábytek a průběžně je doplňován.
V průběhu školního roku byla zrekonstruována chodba na první stupeň - byla vyměněna
dlažba, pokračovalo se ve výměně parapetů v části budovy, byla provedena výmalba dílčích
částí školy. V PC učebně byly nainstalovány další potřebné programy. Dále se uskutečnily
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opravy žaluzií ve třídách, opravy hřišť poškozených vandaly, oprava sedáků v atriích prvního
stupně, rekonstrukce skleníku. Byla dokončena sadová úprava v areálu školy.
Areál školy je možné rozdělit do šesti propojených částí – vstupní budovu šaten s připojením
na 2 tělocvičny a budovu školní družiny se školní jídelnou, budovu 2. stupně, kde sídlí vedení
školy a administrativa, budovu 1. stupně, která je vybavena šesti atrii pro pobyt žáků a výuku
venku a budovu dílen.
Škola má 10 odborných učeben převážně v budově 2. stupně. Jsou to učebny chemie a fyziky,
výtvarné výchovy, přírodopisu, jazyková laboratoř, učebna dějepisu, počítačová učebna,
dílna, multimediální učebna, školní kuchyňka, knihovna.
Škola má svou vlastní kuchyň se školní jídelnou, která má kapacitu 400 jídel denně. Počet
strávníků je 413. Ve školní jídelně se stravují také zaměstnanci školy. Jídelna je prostorná
s upravenou akustikou. Vybavení kuchyně odpovídá normám a je podle potřeby doplňováno.
Ve stejné budově jako školní jídelna je také školní družina se čtyřmi odděleními s kapacitou
120 dětí.
Budova školních šaten s hlavním vstupem do školy je vybavená šatními skříňkami tak, že
každý žák má svou uzamykatelnou skříňku, kam si může uložit věci.
Dvě tělocvičny jsou dobře vybavené nářadím a jsou využívané od začátku vyučování do
pozdních večerních hodin. Byla zrekonstruovaná podlaha velké tělocvičny a nainstalovaná
klimatizace. Následně bude provedena rekonstrukce malé tělocvičny. Odpoledne a večer
většinou tělocvičny pronajímají různé složky pro svoji činnost. Pronajímána jsou i dvě školní
hřiště. Na hřišti je každý den (v období březen – říjen) určena doba pro pobyt a sportovní
činnosti dětí ze sídliště zdarma. Hřiště využívá v odpoledních hodinách ke svým činnostem
také školní družina.
Ve škole si mohou žáci koupit svačinu a nápoje v potravinovém automatu, ve kterém škola
sleduje vhodnost potravin určených pro žáky školy. Škola je zapojena do akce OVOCE DO
ŠKOL.
Školu navštěvují i integrovaní žáci s poruchami učení a zdravotním postižením (74 žáků),
kteří jsou individuálně integrovaní. Ve škole pracuje pět asistentů pedagoga. Součástí školy je
také Speciálně pedagogické centrum (SPC) poskytující poradenské služby žákům, jejich
rodičům a učitelům. Tyto služby zajišťují 1 psycholog na částečný úvazek, 2 speciální
pedagogové na celý úvazek a částečný úvazek a sociální pracovnice. Ve školním roce
2013/2014 bylo v SPC 503 klientů. Speciální pedagogické centrum má působnost pro
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všechny žáky v Bílině a zaměřuje se na poruchy chování a specifické poruchy učení.
Psycholog i speciální pedagog podle potřeby navštěvují všechny základní školy v Bílině.
Pedagogové školy se spolupodíleli s MěÚ Bílina na organizaci příměstského tábora.
Obory vzdělání : 79-01-C/01 Základní škola
Ve školním roce 2014/2015 došlo ke změně Rámcově vzdělávacího programu pro Základní
školu. Z tohoto důvodu musely být provedené změny rovněž ve školním vzdělávacím
programu ŠKOLA DIALOGU. Na zapracování změn se podíleli všichni učitelé školy
v období červen – srpen 2014.
Učební plán pro 1. stupeň – ŠKOLA DIALOGU
Vzdělávací
oblasti

Vzdělávací obory Zkratka

Počet vyučovacích
hodin
za týden v
ročníku
1. 2. 3. 4. 5.

Časová Časová
dotace

dotace

bez DH

s DH

DH

Jazyk a
jazyková

Český jazyka
literatura

Čj a Lv

8

9

9

8

8

35

42

7

komunikace
Matematika a
její

Anglický jazyk

Aj

0

0

3

3

3

9

9

0

Matematika

M

5

5

5

5

5

20

25

5

Informatika

Inf

0

1

1

0

0

1

2

1

Prvouka

Prv

2

2

2

0

0

Přírodověda

Př

0

0

0

1

2

Vlastivěda

Vl

0

0

0

2

2

Hudební výchova

Hv

1

1

1

1

1

Výtvarná výchova
kultura
Člověk a
Tělesná výchova
zdraví
Člověk a
Pracovní činnosti
svět
práce
Celkem vyučovacích hodin v
ročnících
Celkem na 1. stupni odučeno
hodin

Vv

1

1

1

2

2

Tv

2

2

2

2

2

Pč

1

1

1

1

1

20

22 25

25

26

aplikace
Informační a
komunikační
technologie
Člověk
a
jeho svět
Umění a

6
12

3
4

5

5

7

7

10

10

5

5

118
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0
0
0
0

Pozn. : DH = Disponibilní hodina
Učební plán pro 2. stupeň – ŠKOLA DIALOGU
Počet vyučovacích
hodin
za týden v ročníku
6.
7.
8.
9.

Vzdělávací oblasti

Vyučovací předměty

Zkratka

Jazyk a jazyková

Český jazyka literatura

Čj

5

4

4

komunikace

Anglický jazyk
Druhý cizí jazyk
Německý jazyk, Cvičení
z anglického jazyka

Aj

3

3

Nj/CvAj

0

Matematika

M

Informatika

Člověk a
společnost

Časová
dotace
s DH

DH

5

18

3

3

3

12

0

2

2

3

7

7

4

4

5

5

18

3

INF

1

0

0

0

1

0

Dějepis

D

2

2

2

2

Občanská výchova

12

1

Ov

1

1

1

1

Fyzika

F

1

2

2

2

Člověk a

Chemie

Ch

0

0

2

2

příroda

Přírodopis

Př

25

4

2

2

2

1

Zeměpis

Z

2

2

2

1

Umění a

Hudební výchova

Hv

1

1

1

1

Výtvarná výchova

10

0

kultura

Vv

2

2

1

1

Člověk a

Tělesná výchova

Tv

2

3

2

2

zdraví

Výchova ke zdraví

9

0

Vz

0

0

0

1

Člověk a svět

Pracovní činnosti

Pč

1

0

1

1

3

0

Volitelné předměty

Vol.

2

2

1

0

8

8

29

30

32

31

Matematika a její
aplikace
Informační a
komunikační
technologie

práce
Celkem vyučovacích hodin v ročnících
Celkem na 2. stupni odučeno hodin

122

Pozn. : DH = Disponibilní hodina
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Volitelné předměty:
předmět

ročník

Informatika

7., 8.

Přírodovědný seminář

7.

Seminář z fyziky

6.

Seminář z matematiky

6..

3

Personální zabezpečení činnosti školy

Zaměstnanci školy
Kategorie zaměstnanců

Přepočtené počty

Fyzické osoby

30,9082

32

3,6

4

Psycholog

0,1668

1

Speciální pedagog

0,5908

1

Asistent pedagoga

1

2

7

7

3,15

4

Školní jídelna

5

5

Správce hřiště

0,625

1

52,0408

57

Učitelé
Vychovatelé

Správní

zaměstnanci

–

uklízečky,

školník
THP + vedoucí školní jídelny, sociální
pracovnice

Celkem

Někteří učitelé mají dva úvazky – fyzicky započítáváme jen 1x

Funkce ve škole
Ředitelka školy

Mgr.Bc. Božena Holková

Zástupce ředitelky školy
Zástupce ředitelky

Mgr. Dagmar Axamitová, statutární zástupce
Mgr. Gabriela Hudáková

Vedoucí speciálně pedagogického centra

Mgr. Stanislava Hachová, od května 2015
Mgr. Martina Kuchyňková
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Školní metodik prevence

Mgr. Alexandra Štolbová, Mgr. Stanislava
Hachová, od května Mgr. Jan Švach
Mgr. Marcela Rafflerová

Hlavní vychovatelka školní družiny

Lenka Krupičková

Vedoucí školní jídelny

Edita Králová

Mzdová účetní, rozpočtářka

Dana Nováková

Účetní, hospodářka školy

Eva Procházková

Školník

Miroslav Kunšta

Preventista PO a bezpečnostní technik

Miroslav Kunšta

Vedoucí uklízeček

Miroslav Kunšta

Dyslektická náprava

Mgr. Milena Svobodová

Logopedická náprava

Mgr. Alexandra Štolbová

Zdravotník

Mgr. Radka Haňková

Kronika školy

Pavlína Zemanová

Předsedové předmětových komisí
Český jazyk

Bc. Gabriela Mašková

Cizí jazyky

Bc. Nikol Meyerová

Matematika

Mgr. Eva Kaiserová

Přírodovědné předměty

Mgr. Petra Peresoljaková

Společenskovědné předměty

Mgr. Marcela Rafflerová

Výchovy

Mgr. Barbora Volmanová

ICT

Mgr. Irena Baladová

Výchovný poradce

Z celkového počtu učitelů je 5 nekvalifikovaných, z počtu nekvalifikovaných pedagogů
100% studuje vysokou školu.
Počet PP
Počet PP Počet PP
Počet PP Počet PP
Počet PP Počet PP
Počet PP
Počet PP
bez odb. Počet PP
Z toho bez odb. 35 - 45 Z toho bez odb. 45 - 55 Z toho bez odb.
55 Z toho
Z toho bez odb.
do 35 let
kvalif. 55 důchodci
ženy kvalif. do
let
ženy kvalif. 35
let
ženy kvalif. 45 důch. věk ženy
ženy
kvalif.
celkem
- důch.
celkem
35 let
celkem
- 45 let
celkem
- 55 let
celkem
důchodci
věk

9

7

2

8

7

2

10

9

1
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Speciálně pedagogické centrum
Počet zaměstnanců SPC:
Speciální pedagog - úvazek 0,3
Psycholog - úvazek 0,22
Speciální pedagog - logoped – úvazek 0,13
Sociální pracovnice – úvazek 0,2
Školní družina
ŠD má 120 klientů
Provoz zajišťují:
Hlavní vychovatelka a 3 vychovatelky (úvazky 3x 1,0, 1x 0,7)
Školní družina pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro ŠD.
Provoz ŠD je od 5:30 hod. do 16 – 18 hodin. V rámci ŠD pracovalo 8 zájmových kroužků.
Školní jídelna
ŠJ - 413 strávníků.
Provoz ŠJ zajišťují:
Vedoucí ŠJ a 5 kuchařek (úvazky 5x 1,0) .
Administrativa
1 mzdová účetní
1 hospodářka a účetní
Údržba a úklid
Školník a 5 uklízeček (úvazky 6x 1,0)
Správce hřiště
2 správci hřiště, každý na poloviční úvazek, zajišťují provoz obou hřišť v době mimo
vyučování a v sobotu a v neděli.

4

Zápis k povinné školní docházce a následné přijetí do školy

Zápis žáků do 1. třídy:
Počet dětí
u zápisu

Počet po
odkladu školní
docházky

76

11

Počet dětí
po dodatečném
odkladu školní
docházky
6
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5
Výsledky vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními
vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání

Celkový průměrný prospěch

Zameškané hodiny Celkem

1,786

1. pololetí
Stupeň

omluvených

prospěl s vyznamenáním

hodnocení prospěl

253

38,132

417

0,764

neomluvených

28

nehodnocen

2

Zameškané hodiny Celkem

1,885

2. pololetí
Stupeň

20820

263

prospěchu neprospěl

Celkový průměrný prospěch

Na žáka

prospěl s vyznamenáním

hodnocení prospěl
prospěchu neprospěl

omluvených
237

Na žáka

28470

52,335

286

0,526

neomluvených

273
34

nehodnocen

0

Přehled výchovných opatření
1. pololetí

Přehled výchovných opatření
2. pololetí

Ředitelská důtka

24

Ředitelská důtka

31

2 z chování

7

2 z chování

18

3 z chování

2

3 z chování

7
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Přehled prospěchu školy
1. pololetí školního roku 2014/2015
Předmět

Chv
Čj
Aj
Nj
Vl
Ov
D
Z
M
Fy
Ch
Př
Tv
Pří
Pr
Pč
Vv
Hv
VkZ
CvAj
ICT
In
SeM
CvAj
SeF
SePř

Chování
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk
Vlastivěda
Občanská výchova
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Tělesná výchova
Přírodověda
Prvouka
Pracovní činnosti
Výtvarná výchova
Hudební výchova
Výchova ke zdraví
Cvičení z anglického jazyka
Informatika
Informatika
Seminář z matematiky
Cvičení z anglického jazyka
Seminář z fyziky
Seminář z přírodopisu

Výroční zpráva školní rok 2014/2015
Základní škola, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace

Průměr

1,020
2,320
2,149
2,706
2,200
2,079
2,089
2,052
2,281
2,807
3,161
2,495
1,228
1,712
1,374
1,126
1,176
1,178
1,051
2,976
1,767
1,305
1,924
3,633
1,673
1,394
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2. pololetí školního roku 2014/2015
Předmět

Chv
Čj
Aj
Vl
Ov
D
Z
M
Fy
Ch
Př
Tv
Pří
Pr
Pč
Vv
Hv
VkZ
In
ICT
Nj
SeM
CvAj
SeF
SePř

Chování
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Vlastivěda
Občanská výchova
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Tělesná výchova
Přírodověda
Prvouka
Pracovní činnosti
Výtvarná výchova
Hudební výchova
Výchova ke zdraví
Informatika
Informatika
Německý jazyk
Seminář z matematiky
Cvičení z anglického jazyka
Seminář z fyziky
Seminář z přírodopisu
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Průměr

1,037
2,340
2,236
1,208
2,031
2,262
1,267
2,372
3,126
3,404
2,563
1,300
1,880
1,427
1,176
1,222
1,197
1,000
1,281
1,650
2,981
2,343
3,516
2,204
1,140
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6

Výchovné poradenství

Počet žáků, kteří odešli ze ZŠ na SŠ a školy speciální
Počet žáků, kteří přešli z 5. ročníku
na víceleté gymnázium
Počet žáků, kteří přešli do SŠ ze 7. ročníku
Počet žáků, kteří přešli do SŠ z 8. ročníku
Počet žáků, kteří přešli do SŠ z 9. ročníku
Počet žáků, kteří přešli na ZŠ praktickou
Celkový počet žáků, kteří odešli

15
1
9
39
0
65

Školní rok 2014/2015 nepřinesl z pohledu kariérového poradenství žádné zásadní
změny – v prvním kole přijímacího řízení se podávají pouze dvě přihlášky a lhůta pro
odevzdání zápisového lístku na SŠ je 10 dní. V oblasti volby povolání bylo žákům umožněno
navštívení vybraných středních škol v rámci dnů otevřených dveří bez omezení. Také jsme
znovu uspořádali vlastní akci „Střední školy se představují“, kam jsme pozvali zástupce všech
středních škol z Mostu, Teplic a okolí. Naši žáci se mohli ptát na vše, co je o studiu na
jednotlivých školách zajímalo. Tato aktivita se u budoucích studentů středních škol i zástupců
středních škol a rodičů setkala s velkým ohlasem. Zúčastnili se jí i žáci devátých ročníků a
pedagogové ostatních ZŠ v Bílině a okolí.
Žáci se také aktivně zapojili do projektu Informace bez legrace, který úzce souvisí
s volbou povolání.
Následné vyplnění přihlášek do prvního kola přijímacího řízení bylo realizováno za
pomoci programu Bakalář a odpadla tak nutná kontrola a přepisování ručně psaných
přihlášek. Bez problémů tak mohl být realizován tisk Zápisových lístků, distribuce těchto
lístků na střední školy byla však letos ze strany rodičů s velkými potížemi. Rodičům i jejich
dětem byl opakovaně vysvětlen princip i způsob podávání Zápisových lístků na střední školy.
Díky rozdávání Zápisových lístků těsně před přijímacím řízením nebyl problém s realizací.
V této oblasti byla poskytnuta poradenská péče několika rodičům a jejich dětem
s ohledem na požadavky a schopnosti jednotlivců. Pomoc s přihláškami, Zápisovým lístkem i
samotným výběrem střední školy byla věnována i žákům osmého ročníku a jedné žákyni
sedmého ročníku.
Na střední školy tak byli přijati všichni zájemci.
Žáci 6. – 9. ročníku se účastnili již tradičně testování SCIO – ČJ, M, osobnostně studijní
předpoklady. Součástí testů bylo také zjišťování názorů rodičů i žáků na prostředí školy a
proces vzdělávání. Každý žák obdržel vyhodnocení testů i s komentářem.
Výsledky testování většinou potvrdili dobrou práci učitelů. Zejména v předmětech M, ČJ a AJ
výsledky žáků odpovídaly osobnostním předpokladům našich žáků. Rezervy máme v oblasti
kompetencí žáků, které jsou rovněž sledovány testováním SCIO v 8. ročníku.
Výchovné poradenství – přehled činnosti
Zhodnocení práce za rok 2014/2015 (tvorba a hodnocení IVP, předávání informací rodičům a
dětem – PPP Teplice, SPC Bílina, vyplňování dotazníků do PPP, SPC……)
Proběhl grafomotorický kurz budoucích prvňáčků v měsíci květnu.
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Na škole proběhl projekt Zvyšování kvality vzdělávání na Bílinsku, ve kterém proběhla
diagnostika tříd v některých ročnících a následná péče, dále probíhala školení zaměřená na
výchovu a vzdělávání žáků.
V měsíci červnu proběhlo hodnocení IVP.
Hlášení na OSPOD – 12
Poradní komise – 9
Šetření výchovného poradce – 4
IVP v roce 2014/2015 – autismus - 3
středně těžké postižení – 1
vývoj. poruchy chování – 5
vývoj. poruchy učení – 69
IVP - 24
Statistika na rok 2015/2016 – děti s autismem – 3
středně těžké tělesné postižení – 1
Vývojové poruch chování – 3
Vývojové poruchy učení – 17 (v minulém roce 24)

7

Prevence sociálně patologických jevů

MPP je vypracován na základě vyhodnocení předchozího školního roku,
na jeho uskutečnění se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci školy.
Charakteristika cílové skupiny, na kterou je směrován MPP:
Cílovou skupinou jsou žáci 1. a 2. stupně ZŠ Aléská v Bílině. Ve svém celku se jedná o
skupinu s nevyrovnanou mírou rizika výskytu sociálně patologických jevů. Z tohoto důvodu
byl minimální preventivní program školy zaměřen:
a) 1. stupeň - posilování vztahů mezi žáky, vytváření třídních kolektivů
a zdravý životní styl
b) 2. stupeň - posilování vztahů mezi žáky (sloučení žáků do 6. tříd), osobní bezpečí,
osobnostní rozvoj, životní styl
Primární prevence zahrnuje:
a) výchovné působení na žáky během vyučování v jednotlivých předmětech, kde
rozhodujícím prvkem úspěšnosti jsou pedagogové, kteří svými životními postoji ukazují
přirozenou cestou hodnoty potřebné při výchově žáků k pozitivním životním postojům a ke
zdravému životnímu stylu
b) zážitkové sociální učení, pravidelné volnočasové aktivity, lyžařský výcvik, školní výlety
c) spolupráci s rodiči a zákonnými zástupci, spočívající v jejich informovanosti o primární
prevenci a dění ve škole
d) poradenství poskytované přímo ve škole SPC, odborem soc. věcí při MěÚ Bílina
e) dlouhodobý plán působení na žáky v rámci primární prevence MPP
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f) spolupráce s vedením školy, výchovnou poradkyní a pedagogy
g) spolupráce s MP, Policií ČR, Odborem soc. věcí při MěÚ v Bílině, SvP Most
Preventivní aktivity:
a) výchovné působení pedagogů se uplatňuje ve vzdělávacích předmětech a je zakotveno
v ŠVP
b) sociální učení probíhá v rámci třídnických hodin
c)volnočasové aktivity
Hodnocení práce:







Rodiče byli o primární prevenci informováni na třídních schůzkách třídními učiteli,
prostřednictvím nástěnky v 1. patře ZŠ na 2. stupni
Spolupráce s SPC byla velmi úzká, bez problémů. Hlášení na odbor. soc. věcí a péče
o mládež při MěÚ v Bílině byla řádně posílána.
Dlouhodobý plán primární prevence a krizový scénář šetření šikany je zveřejněn na
webu školy.
Spolupráce s vedením školy a výchovnou poradkyní byla na velmi dobré
úrovni pedagogové jsou informováni na pravidelných poradách a pedagogických
radách. Výchovné otázky a opatření byly konzultovány operativně dle potřeby
s ohledem na závažnost případu.
Ve spolupráci s MP a PČR se uskutečnily besedy, výběr témat a zařazení do ročníků je
v souladu s dlouhodobým plánem primární prevence

Kvantitativní hodnocení MPP za školní rok: 2014/2015
Škola: ZŠ Aléská 270, Bílina
Školní MP (1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, SŠ): Mgr. M. Rafflerová
Počet žáků, studentů:
Volnočasové aktivity: Flétna, Geocaching, Vaření, Keramika,
Pěstitelství, Pohybové aktivity, Tvoření, Výtvarná výchova

550

.

I. ŽÁCI
A. Aktivity pro žáky: Jaké?
1. jednorázové tematické aktivity
● besedy:
● workshopy
2. aktivity specifické primární prevence
● v rámci řešení výchovných problémů: individuální konzultace s žáky
● téma závislosti (návykové látky): besedy s žáky, individuální,
skupinové
● šikana (sociální klima třídy): práce s třídou, workshop
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Kdo realizoval?
MP Bílina
Člověk v tísni
ŠMP, TU, VP, ŘŠ
ŠMP, Člověk v tísni
TU, ŠMP, Člověk v tísni
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● PP kriminality: beseda,workshop, občanská výchova, učitelé předmětů MP Bílina, Člověk v tísni
Mgr. Rafflerová,
Uč 1. stupně
Mgr. Rafflerová
VP, MP
Mgr. Rafflerová
Mgr. Rafflerová, Člověk
v tísni
Mgr. Rafflerová, Člověk
v tísni
MP, Člověk v tísni
Mgr. Rafflerová, MP

● téma tolerance: občanská výchova – učitelé předmětů
● téma násilí: občanská výchova – učitelé předmětů
● záškoláctví: individuální rozhovory s žáky, beseda
● sekty: občanská výchova – učitelé předmětů
● extrémismus: občanská výchova – učitelé předmětů, workshop
● rasismus: občanská výchova – učitelé předmětů, workshop
● počítačová kriminalita – beseda, workshop
● trestní odpovědnost – právo – učitelé předmětů, beseda
3. dlouhodobé programy PP realizované jinými organizacemi:
● Zvyšování kvality vzdělávání na Bílinsku

MěÚ Bílina

B. Jakým způsobem je MPP realizován (formy, metody):

ano

1. poskytování informací:
● přednáška
● beseda
● konzultace
● osvětový materiál
● videoprojekce
● filmové představení
2. prožitkové programy

ne

x
x
x
x
x
x
x

3. pobytové akce (školní výlety, školy v přírodě)

x

4. peer programy

x

5. aktivní učení v modelových situacích:

x

C. Hodnocení významu volnočasových aktivit pro MPP:
1
1. nabídka
2. dostupnost
1
1
3. splňuje nabídka potřeby žáků?
Oznámkujte prosím jako ve škole, 1 nejlepší, 5 nejhorší

2
2
2
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3
3
3

4
4
4

5
5
5
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II. PODÍL PEDAGOGŮ ŠKOLY NA REALIZACI MPP
A. Vzdělávání pedagogů v oblasti (za školní rok 2012/2013 ):
Počet proškolených
pracovníků
metodik výchovný
ostatní
prevence poradce

TYP ŠKOLENÍ

Organizátor

Délka
trvání
(počet
hodin)

K problematice drog

PPP Teplice

4

x

K problematice šikany

PPP Teplice

4

x

Zdravý životní styl

PPP Teplice

2

x

B. Školní metodik prevence spolupracuje s:
● výchovným poradcem
● třídními učiteli
● vedením školy
● ostatními, i nepedagogickými pracovníky školy
● je ŠMP současně výchovný poradce?
C. Podmínky pro výkon funkce ŠMP má k dispozici:
● místnost pro konzultace s žáky a rodiči
● vymezené konzultační hodiny
● k dispozici odbornou literaturu
● přístup k vyhláškám MŠMT
● přístup k PC
● přístup k internetu
● podporu vedení školy k dalšímu vzdělávání
● možnost předávat informace pedagogickému sboru
pokud ano, jak často: dle potřeby
jednou za měsíc - pravidelně
D. ŠMP se přímo účastní:
● mapování výskytu projevů rizikového chování na škole
● řešení projevů rizikového chování na škole
● spolupráce s odbornými zařízeními
● jednání s rodiči v oblasti rizikového chování
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ano

ne

x
x
x
x
x
ano

ne

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
ano

ne

x
x
x
x
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● spolupráce s MP PPP

x

E. Evidence projevů rizikového chování
na škole:

řešil ŠMP
ano

návykové látky: kouření ve škole

ne

x

záškoláctví

Celkem
věk:
14

případů:
2

x

Šikana, chování s prvky agrese

x

gambling

x

11 - 14

kriminalita

x

rasismus

x

III. SPOLUPRÁCE S RODIČI V RÁMCI MPP
● rodiče jsou informováni o strategii MPP
1. aktivní spolupráce s rodiči:
● přímá účast v MPP
● školní akce určené pro rodiče s dětmi
● přednášková činnost (besedy pro rodiče)
● účast ŠMP na třídních schůzkách
2. pasivní spolupráce s rodiči:
● písemná sdělení rodičům
● informační letáky

4

14

3

ano

ne

x
x
x
x
x
x
x

IV. SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI A ORGANIZACEMI

využíváme:
SPC při ZŠ Aléská Bílina
SVP
Policie ČR
Městská policie
OSPOD (OPD)
Neziskové organizace
PPP Teplice

ano
x
x
x
x
x
x

ne

forma spolupráce:
Konzultace, intervence
Konzultace, šetření problémových žáků
Hlášení o problémových žácích
Besedy, projekty
Šetření problémových žáků
projekty

V. METODY HODNOCENÍ EFEKTIVITY REALIZACE MPP
A. Využívám metod hodnocení:
1. počet třídních kolektivů, které se účastní akcí
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2. dotazníkové šetření
3. subjektivní hodnocení akcí žáky a pedagogickými pracovníky
4. počet schůzek s TU
B. Konkrétní výsledky strategie MPP za tento školní rok:
Podařilo se:
1. Akce byly kladně hodnoceny pedagogy a žáky
2. Zlepšit spolupráci s třídními učiteli
3. Omezit projevy agrese ve vyšších ročnících
4. Oznamování projevů agrese žáky
Nepodařilo se:
1. Snížit agresivitu mezi žáky – zejména 6. ročníky
2. Snížit gambling

C. Co pro vás vyplývá z hodnocení MPP jako hlavní cíle pro tvorbu MPP pro další školní
rok:
1. Zaměřit se na posilování vztahů v tř. kolektivech, vytvářet dobré tř. kolektivy ve spojených 6.
třídách
2. Zaměřit se na rizika gamblingu
3. Zlepšit spolupráci s rodiči

D. Klady a zápory při realizaci MPP:
Kladné připomínky:
1. Výborná spolupráce s VP a vedením školy
2. Výborná spolupráce s TU 2. stupně
3. Větší počet volnočasových aktivit
Záporné připomínky:
1. Horší spolupráce s TU 1. stupně a rodiči
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Speciálně pedagogické centrum (SPC)

Pracovníci SPC poskytují služby všem základním školám v Bílině.
- počet klientů SPC – do 31.12.2014: 720
- od 1.1.2015 z rozhodnutí Krajského úřadu ústeckého kraje: 160 dětí
- k 31.8.2015: 174 dětí
– většina dětí je ze ZŠ praktická, ZŠ Aléská, ZŠ Za Chlumem, ZŠ
Lidická,
ZŠ Hostomice, z bílinských MŠ, další klienti jsou především z teplických a mosteckých škol.
- máme v péči 5 žáků, kteří potřebují ke vzdělávání pomoc asistenta
pedagoga
- dále 1 nadaného žáka, kterému je poskytováno vzdělávání podle IVP
- počet zaměstnanců SPC – speciální pedagožka – úvazek 0,3
- psycholog – úvazek – 0,17
- speciální pedagožka – logopedka – úvazek – 0,23
- administrativní pracovnice – úvazek - pracovní doba SPC – speciální pedagožka – středa + pátek 7:00 – 14:45
- psycholog – pondělí 7:00 – 13:00
- speciální pedagožka – logopedka – středa 12:00 – 17:00
- administrativní pracovnice – pondělí + středa + pátek 15:00 – 17:00
- vzdělávání zaměstnanců – speciální pedagožka nastoupila ke studiu: Speciální pedagogika v
procesu výchovy a vzdělávání dětí, žáků a dospělých osob s poruchou autistického spektra.
Hlavní poskytované služby:
1.Předškolní věk – konzultace o vývojových zvláštnostech
- problematická adaptace v MŠ
- posouzení školní zralosti
- doporučení ke vřazení do přípravné třídy
- sledování vývoje dětí se zdravotním postižením, se zdravotním
znevýhodněním, se sociálním znevýhodněním a pomoc při výběru vhodného školského
zařízení
- ergonomický program, grafomotorický kurz, program KUPREV, HYPO,
Maxík
- diagnostika a následná péče zaměřená na prevenci SPU v komorbiditě
s jiným typem postižení
- komplexní individuální péče o děti s individuální integrací v MŠ, se
skupinovou integrací v MŠ speciálních, v přípravných třídách
- zprostředkování kontaktů na jiné odborníky
2. Mladší školní věk – adaptace na školní podmínky
- depistáž dětí s výukovými obtížemi
- diagnostika rozumových schopností
- speciálně pedagogická diagnostika
- doporučení vhodné reedukace při diagnostikované SPU (při
komorbiditě s jiným typem postižení), SPCH
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- ergonomický program, grafomotorický kurz, program KUPREV,
HYPO, Maxík, KUPOZ
- terapie biofeedbak
- doporučení integrace u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a
následná průběžná péče o tyto děti
- přeřazení do ZŠ praktické
- logopedická péče
- rodinná terapie
- zprostředkování kontaktů na jiné odborníky
3. Starší školní věk – diagnostika úrovně a struktury rozumových schopností
- speciálně pedagogická diagnostika a individuální uzpůsobení vhodné
reedukace
- grafomotorický kurz, KUPOZ
- doporučení vhodných stylů učení
- pomoc při řešení výchovných problémů
- terapie biofeedbak
- kariérové poradenství
- zprostředkování kontaktů s jinými odborníky
- rodinná terapie
4. Mládež ve věku 15 – 19 let – problematická adaptace ve SŠ, SOU
- diagnostika struktury a úrovně intelektu
- speciálně pedagogická diagnostika
- pomoc při řešení osobních, partnerských, rodinných krizí
- terapie biofeedbak
- rodinná terapie
- kariérové poradenství
Rodiče – konzultace o možnostech diagnostiky a terapeutické péče o dítě
- konzultace o výsledcích psychologického a speciálně pedagogického vyšetření
- doporučení vhodná při jednotlivých typech postižení
- doporučení vhodných postupů při výchově
- rodinná terapie
- pomoc v krizových situacích rodiny s dětmi
Učitelé – pomoc při pedagogické diagnostice
- poskytování písemných zpráv z psychologického a speciálně pedagogického
vyšetření (se souhlasem zákonných zástupců)
- koordinace speciálně pedagogické činnosti
- konzultace výsledků vyšetření (se souhlasem zákonných zástupců)
- možnost konzultace nebo vyšetření žáků přímo v prostorách školy
- pomoc při tvorbě IVP a jeho následných úpravách
- pomoc a konzultace individuální péče o žáky při vyučování
Spolupráce: odborní lékaři, kliničtí psychologové, kliničtí logopedi, APLA, jiná SPC,
speciální školy, SVP Most, PPP Teplice, PPP Most, NÚV Praha, Dyscentrum Praha, Člověk v
tísni Bílina, OSPOD Bílina.
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Školní speciální pedagog (ŠSP)

Pozice Školního speciálního pedagoga byla na ZŠ Aléská zřízena v VIII./2015.
Mgr. Martina Kuchyňková (ŠSP), sídlí v prostorách SPC.
Školní speciální pedagožka koordinuje chod Školního poradenského pracoviště ZŠ Aléská.
Školní poradenské pracoviště ZŠ Aléská:
- Školní speciální pedagožka
- Výchovná poradkyně
- Výchovný poradce – kariérní poradenství
- Školní metodička prevence
- Třídní učitelé
Počet žáků na ZŠ Aléská: . Počet žáků s postižením: . Počet žáků se zdravotním
znevýhodněním:
- Pracovní doba Školní speciální pedagožky:
Út 7:00 – 15:30
Čt 7:00 – 15:30
Pá 7:00 – 13:30
Vzdělávání: ŠSP nastoupila ke studiu Speciální pedagogika v procesu výchovy a vzdělávání
dětí, žáků a dospělých osob s poruchou autistického spektra.
Poskytované služby:
1. Depistážní činnosti
 v součinnosti s učiteli vědomé, cílené a včasné vyhledávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami, žáků nadaných a mimořádně nadaných;
 vyhledávání a následná podpora žáků s přechodnými výukovými či výchovnými
obtížemi;
 zjišťování sociálního klimatu ve třídě.
2. Diagnostické, konzultační a intervenční činnosti
 diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka (analýza získaných údajů a jejich
vyhodnocení);
 vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory v rámci
školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvenci, trvání intervenčních činností);
 provádění event. zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem či se
skupinou žáků (reedukační, kompenzační, stimulační, speciálně pedagogické
vzdělávací činnosti);
 participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu (v kooperaci s třídním
učitelem, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a ostatními partnery
uvnitř a vně školy);
 průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a
realizace úprav;
 zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů;
 poodkladová péče a práce s dětmi před a v případě potřeby po zahájením povinné
školní docházky;
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péče o žáky s přechodnými výukovými či výchovnými obtížemi a vytváření
předpokladů pro jejich snižování;
prevence školního neúspěchu - poskytování průběžné a dlouhodobé péče žákům
s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování;
podpora vzdělávání žáků z jiného kulturního prostředí, včetně cizinců a žáků se
sociálním znevýhodněním – diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb a jejich
následné zajištění;
pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí;
v rámci následné péče: ergonomický program, grafomotorický kurz, program
KUPREV, HYPO, Maxík KUPOZ, terapie biofeedbak, logopedická péče
diagnostika a následná podpora specifických individuálních vzdělávacích potřeb žáků
nadaných a mimořádně nadaných;
individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení);
participace na koordinaci preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.;
podpora spolupráce třídy a třídního učitele;
individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání;
konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí;
participace na kariérovém poradenství u žáků;
shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči a jejich
zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů;
konzultace s pracovníky dalších poradenských zařízení (PPP, SVP, SPC).

3. Metodické a koordinační činnosti
 participace na přípravě programu zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání;
 koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný poradce, školní
metodik prevence, třídní učitelé);
 koordinace poradenských služeb mimo školu a kooperace se školskými poradenskými
zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se
speciálními vzdělávacími potřebami;
 participace na vytváření školních vzdělávacích programů a individuálních
vzdělávacích plánů s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami;
 metodická pomoc pro pedagogické pracovníky školy – specifika výuky a možnosti
žáků dle druhu a stupně zdravotního postižení, návrhy metod a forem práce se žáky –
jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických
materiálů;
 koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve škole;
 účast na pracovních poradách školy;
 účast na třídních schůzkách rodičů; beseda a osvěta zákonným zástupcům;
 prezentační a informační činnost.
Spolupráce: odborní lékaři, kliničtí psychologové, kliničtí logopedi, APLA, jiná SPC,
speciální školy, SVP Most, PPP Teplice, PPP Most, NÚV Praha, Dyscentrum Praha, Člověk v
tísni Bílina, OSPOD Bílina
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10 Další vzdělávání pedagogických pracovníků podle vyhlášky č.
317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační
komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
Jméno
Mgr. Šárka Šilingová
Mgr. Petra Peresoljaková
Mgr. Jana Kouřilová
Mgr. Irena Baladová
Mgr. Ingrid Šlajchrtová
Mgr. Šárka Šilingová
Mgr. Alexandra Štolbová
Mgr. Soňa Tancošová
Mgr. Milena Svobodová
Mgr. Stanislava Hachová
Mgr. Stanislava Hachová
Mgr. Nikol Sedlmaierová
Mgr. Dagmar Axamitová
Mgr. Dagmar Axamitová
Paní Lenka Krupičková
Mgr. Renata Kopalová
Mgr. Stanislava Hachová
Mgr. Alexandra Štolbová
Mgr. Marcela Raflerová
Mgr. Irena Baladová

Název vzdělávacího programu
Školní vzdělávací program - změny a realizace ve výuce
Zábavné vyučování na 1. st. ZŠ
Screening poruch autistického spektra
Proškolení odborníků SPC pro konání mat. zkoušky

Krajská odborová konference interaktivní výuky
Digitální technologie ve výuce
Digitální technologie ve výuce - praktické využití
Celostátní seminář vychovatelek ŠD
Diagnostika šk. tř. problémových dětí
Čtenářská gramotnost přírodních věd
Odměny a tresty ve školní praxi

Studium pro získání kvalifikace: 8, z toho 2 ukončili úspěšně studium.
Specializační studium: 2
V rámci uskutečněných projektů OPVK proběhlo školení všech pedagogů .
Výzva č. 51 „Pracujeme s digitálními technologiemi“ – 19 celodenních a polodenních
seminářů = 147 osobokurzů, projekt OPVK „Zvyšování kvality ve vzdělávání“ – 9 seminářů
= 216 osobokurzů.

11

Prezentace školy na veřejnosti

Škola prezentuje výsledky své práce na webových stránkách www.zsaleska-bilina.cz,
v tisku. Např. Řízení školy.
Škola uspořádala setkání s novými prvňáky a jejich rodinami, pravidelně jsou připravované
akce v rámci třídních schůzek a třídní prezentace pro rodiče.
Škola připravila prezentaci středních škol v prostorách školy pro žáky a rodiče z Bíliny.
Devátý ročník – žáci vypracovali a prezentovali absolventské práce, ročník byl slavnostně
„vyřazen“ za účasti žáků, rodičů a hostů v městském divadle.
Další akce viz Akce školy.
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Akce školy, soutěže
PROJEKTY
září
Den jazyků - skupiny NJ v 9. třídách
říjen
Den jazyků - skupiny NJ v 8. třídách
Sportovní a výtvarné aktivity - 4. B v DDM v Bílině
Jako v pohádce - 6. B (dvoudenní projekt)
Statistické šetření - 9. třídy
Den v ZOO - 6. třídy
Scénické čtení - 9. třídy (výběr dívek)
listopad
Savci - 8. třídy
Jsem školák - 1. třídy
Halloween - 5. C a 3. A
Rodina - 1. třídy
prosinec
OV - 7. třídy
Vánoce v Bullerbynu - 3. třídy
Německy mluvící země - 9. třídy
Vánoce NJ - 9. třídy
Možná přijde i Ježíšek - 4. B + 2. A
Máme rádi zvířata - 4. B
Staré pověsti české - 4. B
leden
Dopisy v lahvi - 9. třídy
únor
EU v číslech - 5. třídy
Pohádky, kalendář - 3. třídy
březen
Lidské tělo - 1. třídy
Loutkové divadlo - 4. A
Jaro - 2. A
duben
Ptáci - 7. třídy
Práce s uměleckým dílem - 2. třídy
Přespání v TV - 6. A
Historická Bílina - 9. A
květen
Rekonstrukce historické události - video 6. B
červen
Pojedeme na výlet? - 4. A
Dětský den - 9. třídy pomáhají pro 1. stupeň
Základy atletiky, Olympiáda - 3. třídy
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SPORTOVNÍ SOUTĚŽE; jiné SOUTĚŽE
září
Atletický čtyřboj v Bílině - ml. žáci a žákyně, starší žákyně - 5., 6. a 8. místo
říjen
Přehazovaná ml. a st. dívky - okrskové kolo - 3. a 4. místo
listopad
Florbal ml. a st. žáci - okrskové kolo v Bílině - 3. a 4. místo
Futsal ml. ž. - 1. místo
leden
Halový fotbal ml. ž. - okrskové kolo v Bílině - 1. místo
únor
Bořeňská čarodějnice - recitační část:
1. stupeň: 1. místo - 2x
2. místo - 1x
3. místo - 3x (a 5 čestných uznání)
2. stupeň: 3 čestná uznání
březen
Halový fotbal st. ž. - okrskové kolo v Bílině - 4. místo
Bořeňská čarodějnice - pěvecká část:
1. místo - 3x (jednotlivci i Melodika)
2. místo - 4x
3. místo - 3x
Vybíjená - otevřená kat. pro 4. - 5. tř. - ZŠ Za Chlumem - 3. místo
Vybíjená - dívky pro 4. - 5. tř. - ZŠ Buzulucká - 3. místo
Bořeňská čarodějnice - recitační část, okresní kolo v Teplicích - 2 x 1. místo (postup
do kraje)
duben
Bořeňská čarodějnice - taneční část v Bílině (pouze čestná uznání)
Minifotbal - III. a IV. kategorie, okrskové kolo - 3., 1. místo
Minifotbal - IV. kategorie - okresní kolo, Krupka - 6. místo
McDonald´s Cup - I. a II. kategorie, ZŠ Aléská, okrskové kolo - 2., 3. místo
květen
Pohár Rozhlasu - ml. i starší ž v Bílině - 7., 12. a 14. místo
Bořeňská čarodějnice - výtvarná část v Bílině:
1. st. – skupiny:
1. místo - 1x
3. místo - 1x
1. st. – jednotlivci:
2. místo - 2x
3. místo - 1x
2. st. – jednotlivci:
1. místo - 1x
2. st. – skupiny:
1. místo - 1x
2. místo - 1x
Atletický trojboj - 6. místo
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VÝLETY, EXKURZE A ŠKOLY V PŘÍRODĚ
září
Zahrada Čech Litoměřice - 6. tř. a 8. tř.
říjen
Planetárium Teplice - 6. třídy
ZOO Ústí nad Labem - 8. třídy
prosinec
Vánoční Praha - 7. třídy
únor
Lyžařský výcvik - vybraní žáci 6. - 9. třída
březen
Dřeviny - 7. třídy
duben
Doksy - 3. A, 5. B, 5. C
květen
Žihle - 2. st. + 4. třídy a 5. A
červen
Zubrnice - 9.A
Zdymadla Ústí n. L. - 9. A
Miraculum Milovice - 6. a 7. třídy
Větruše, Ústí nad Labem - 8. třídy
Rabštejn - 9. B
Mladotice - 9. B
ŠKOLNÍ AKCE, BESEDY, VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ AKCE
září
Filharmonie - 4. a 5. třídy
Srdíčkové dny - celostátní sbírka; prodej magnetů (6479,- Kč)
Volby do školské rady z řad rodičů
říjen
Testování SCIO - 6. třídy
Plavecký kurz - 3. třídy
Besip - 2. tř. - beseda s MP Bílina
Pozor jehla - 1. tř. - beseda s MP Bílina
Zikmund a Hanzelka „Cestování Afrikou“ - film pro 2. stupeň
Muzikál „Kam chodí slunce spát“ - 3. třídy
Besedy v městské knihovně v Bílině - 4. třídy; 8. třídy
listopad
Testování SCIO - 9. třídy
Burza škol - pro žáky 9. tříd a vycházející nižší ročníky
Hovorové hodiny a třídní schůzky - 10. 11. - 1. 12.
Hudebně vzdělávací koncert Pavel Hrabě - 2. - 9. třídy
Člověk v tísni - beseda „Vztahy ve třídě“ - 6. třídy
Beseda s MP - 1. C - Pozor jehla
Beseda s MP - 5. třídy - Šikana
Den otevřených dveří na Gymnáziu v Bílině - 5. A, 5. C
Prodej vitamínů Ferda ve škole
Prezentace školy Humanitas - pro 9. třídy
Dopravní hřiště v Mostě - 4. A, 4. B
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prosinec
Člověk v tísni - beseda „Internet“ - 8. třídy
Mikuláš - 9. tř. pro celou školu
Vánoční tradice a koledy - 2. A v městské knihovně
ŠD - celodenní výlety do Děčína
Nábor SOU Fr. Šrámka - 9. třídy + vycházející ž.
Supervize pro učitele 1. a 2. stupně
Diagnostika vybraných tříd v rámci EU projektu na zvyšování kval. vzdělávání
Vánoční besídka pro rodiče - 2. A + 4. B
Vánoční koncert ŠD pro rodiče
Vánoční turnaj v přehazované a ve volejbale pro 2. stupeň
Vánoční koncert Melodici pro 1. a 2. tř.
leden
Divadelní vystoupení ZUŠ v Bílině - 1. stupeň
Supervize 1. st.
Zápis do budoucích 1. tř.
Den otevřených dveří - 9. B
Beseda MP - 5. tř. - Vandalismus; 3. tř. - Nebezpečí internetu
Slavnostní vyhlášení 1. pololetí v hale školy
únor
Diagnostika tříd - rozbor s TU
Beseda MP - 3. - 4. tř. - Nebezpečí internetu
Beseda s rodilými mluvčími - 8. - 9. třídy
Beseda s MP - 6. - 7. tř. - Záškoláctví
březen
Člověk v tísni - beseda „Předsudky“ - 7. A
Diagnostika tříd - 7. B, 5. B, 8. A
Beseda s MP - 3. třídy - TV, počítač, zábava
Jarní dílny s DDM v Bílině - 1. stupeň
Celostátní konference jazyků na ZŠ Buzulucká - Sd, Bo - lektorky, další uč. - účast
Testování SCIO - 8. třídy (Dovednost pro život)
Člověk v tísni - Jeden svět - beseda a promítání pro 9. třídy
Bakalář - oslava Dne učitelů
Celostátní konference „Počítač ve škole“ - Nové Město na Moravě - Ax, Sd, Bo
ŠD - Keramika pro rodiče s dětmi
duben
Člověk v tísni - Drogy - 9. tř.
Třídní schůzky a hovorové hodiny
Diagnostika tříd v rámci EU projektu - 8. A, 7. B a 5. B
Planeta Země - 2. st.
Plavecký kurz - 2. třídy (ZŠ Edisonova, Teplice)
květen
Člověk v tísni - Právní vědomí - 9. třídy
Testování ČŠI - 9. třídy
Natáčení videoklipu Melodika
Diagnostika tříd z projektu EU - 8. A, 7. B, 5. B
ŠD - výlet Miraculum Milovice
Beseda MP - 6. tř. - Legální drogy, 9. třídy - Počítačová kriminalita
ŠD - skákací hrad
červen
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Skupina Pernštejni - historické vystoupení „Husiti“
Obhajoby absolventských prací
Zpívání s Uhlířem - 1. st, Most
Informativní schůzka pro budoucí prvňáčky v družině a s TU
ŠD - výlet Jungle aréna
Pasování na čtenáře - 1. třídy v městské knihovně
Kyselka - charitativní koncert pro Terezku (celá škola)
Dopravní hřiště Most - 4. A a 4. B
Čas proměn - přednáška pro dívky z 6. tříd
Slavnostní rozloučení s žáky 9. tříd v divadle - 2. st.
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Školní družina

Školní družina má kapacitu 120 míst. Dělí se na čtyři věkově smíšená oddělení. Pracují zde
čtyři plně kvalifikované vychovatelky s dlouholetou praxí (V. Štěchová, A. Budilová, L.
Krupičková). Jedna vychovatelka (Mgr. R. Kopalová) má vysokoškolské vzdělání - speciální
pedagogika.
ŠD užívá ke své činnosti herny, keramickou dílnu, odborné učebny školy, tělocvičnu, školní
hřiště, zahradu a skleník. K sezónním činnostem užíváme rovněž zimní stadion a plaveckou
halu. Několikrát do roka navštěvujeme knihovnu a výstavní síně.
Herny a dílny jsou moderně, účelně a bezpečně zařízeny. Vybavení se dle potřeb a možností
obnovuje a rozšiřuje.
ŠD poskytuje široké spektrum zájmových činností, dává prostor pro rekreaci a relaxaci,
zajišťuje i sociální funkci.
Úplata za zájmové vzdělávání je dle směrnic zřizovatele 120,-Kč na dítě a měsíc. Získané
prostředky se používají na drobné neinvestiční výdaje (hry, hračky, materiál, pomůcky…).
Vyúčtování provádíme každoročně k 31.12. a 30.6.
Činnost ŠD se řídí školním vzdělávacím plánem a ročním plánem společných akcí a projektů,
rozpracovaných do měsíčních plánů (viz příloha).Letos byl školní rok motivován úkoly
moudré sovy.
ŠD organizuje zájmové kroužky. V letošním roce byly realizovány kroužky plavání, bruslení,
3x keramika, výtvarné činnosti, pěstitelský kroužek.
Zájem o kroužky převyšuje nabídku. Zájmové činnosti se letos zúčastnilo135 dětí. Většímu
rozšíření brání kapacitní důvody.
V rámci enviromentální výchovy jsou pořádány sběrové dny.
Společné akce :
Září
Stavba lodí
Říjen
Prohlídka polikliniky
Výtvarná soutěž o nejhezčí vodní strašidlo
Vodní hrátky - soutěže družstev
Listopad
Beseda s ilustrátorem A. Dudkem
Návštěva filmového představení Tři bratři
Adventní výtvarný kolotoč
Prosinec
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Mikulášské hrátky s nadílkou
Výlet do Děčína - návštěva zámku a Hopsária
Návštěva výstavy betlémů
Společné zpívání s Melodikou
Vánoční besídky v odděleních spojené s rautem
Leden
Nácvik hadrového hokeje
Beseda a soutěžní odpoledne v městské knihovně
Karneval na palubě
Únor
Výroba dekorací do městské knihovny a následná výstava
Návštěva hokejového turnaje
Zlatý kormorán – soutěž ve zpěvu, tanci a recitaci
Březen
Soutěž o nejlepšího plavčíka
Přírodovědná sazka
Velikonoční keramika pro rodiče s dětmi, následná výstava
Velikonoční výtvarný kolotoč
Návštěva v knihovně – velikonoční zvyky
Duben
Kuličkiáda
Pálení čarodějnic
Květen
Olympijské hry
Výlet do Mirákula pro výherce družinových soutěží
Červen
Dětský den- skákací hrad, bowling, výroba bludiště
Návštěva školního hřiště v ZŠ Lidická
Výlet pro výherce sběrové soutěže Jungle aréna
Návštěva minigolfu
Kroužky
Do 6 kroužků docházelo 129 dětí. Kroužek Bruslení ukončil v březnu činnost.
Do ostatních přestalo během pololetí docházet šest dětí, většinou z důvodu změny zájmu.
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Zájmové útvary

Taneční aktivity
Pěvecký kroužek – soubor MELODIKA
Mladý zdravotník
Šikovné ruce
Výtvarný kroužek
Geocaching
Anglický jazyk pro nejmladší žáky
Bruslení (ŠD)
Plavání (ŠD)
Pohybové hry (ŠD)
Pěstitelský (ŠD)
Keramika (ŠD)

Mgr. Marcela Vokurková
Hana Ježková
Mgr. Marcela Rafflerová
Mgr. Soňa Tancošová
Mgr. Barbora Volmanová
Mgr. Jan Švach
Mgr. Dagmar Axamitová
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Tvořeníčko (ŠD)
Výtvarný kroužek (ŠD)
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Výsledky inspekční činnosti

Ve školním roce 2014/2015 neprovedla ČŠI ve škole žádnou kontrolu.
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Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

Škola se zapojila do projektu OPVK, oblast podpory 1.1 – „Zvyšování kvality ve vzdělávání“
jako partner. Projekt zpracovalo Město Bílina a zároveň garantovalo jeho provedení.
Dále se škola zapojila do projektu OPVK, výzva č. 51 „Pracujeme s novými technologiemi“.
Tento projekt skončil v červenci 2015.
Červenec 2015 – škola reagovala na výzvu MŠMT ČR a podala žádost o projekt.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo Rozvojový program na podporu
školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů
ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 (období srpen - prosinec) č. j.: MSMT14028/2015-2 ze dne 29. 6. 2015 a dodatek MSMT-23397/2015 ze dne 2. 7. 2015.
Žádost byla v srpnu 2015 schválena, škola získala částku 185 625,- Kč na 1,0 úvazku
školního speciálního pedagoga pro období srpen – prosinec 2015.
Srpen 2015- škola reagovala na výzvu MŠMT ČR č. 57, podána žádost o projekt Zlepšujeme
technické a jazykové dovednosti žáků
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu č. 57 k předkládání žádostí o
finanční podporu individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 –
Zvyšování kvality ve vzdělávání.
Žádost byla schválena. Škola získala částku 602 992,- Kč na podporu technických a
jazykových dovedností žáků (vybavení dílny a podpora výuky jazyků formou blended
learningu).
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Realizované projekty financované z cizích zdrojů

ČEZ a.s., Praha
Výměna dlažby v 1. patře nad jídelnou – chodba školní družiny, chodba před jídelnou
200 000,-- Kč
Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r.o., Bílina
Aktivity školy – 5 000,--Kč
Drobné finanční dary od malých organizací:
aktivity 9. ročníku - 8 000,--Kč
aktivity pěveckého sboru „Melodika“ – 3 000,--Kč
MÚ Bílina
1 grant – 68 000 K
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Spolupráce s odborovou organizací

Vedení školy spolupracuje s odborovou organizací při základní škole ve smyslu zákona č.
262/2006 Sb., zákoník práce ve všech oblastech a ve smyslu kolektivní smlouvy, která byla
s odborovou organizací dohodnuta a je v platnosti od 1. 1. 2007 ve znění pozdějších dodatků.
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Hospodaření školy

IČ: 65639600 Náklady a výnosy (dle SU) za IČ
ZŠ Bílina, Aléská 270 Období: 1. 1. – 31. 12. 2014
-------------------------------------------------------------------------501 Spotřeba materiálu
2 019 368,30
502 Spotřeba energie
1 967 355,63
50 Spotřebované nákupy
3 986 723,93
511 Opravy a udržování
864 326,40
512 Cestovné
21 743,00
518 Ostatní služby
932 067,69
51 Služby
1 818 137,09
521 Mzdové náklady
15 341 430,00
524 Zákonné sociální pojištění
5 195 721,00
525 Jiné sociální pojištění
64 185,00
527 Zákonné sociální náklady
246 901,00
52 Osobní náklady
20 848 237,00
549 Ostatní náklady z činnosti
31 419,02
54 Ostatní náklady
31 419,02
551 Odpisy dlouhodobého majetku
33 751,00
558 Náklady z drob. dl. majetku
1 470 921,90
55 Odpisy, rezervy a opravné pol.
1 504 672,90
5 N Á K L A D Y celkem

28 189 189,94

602 Výnosy z prodeje služeb
603 Výnosy z pronájmu
60 Výnosy z vlast. výkonů a zboží
648 Čerpání fondů
649 Ostatní výnosy z činnosti
64 Ostatní výnosy
662 Úroky
66 Finanční výnosy
672 Výnosy územ. rozp. z transferů
67 Výnosy z transferů

1 502 184,00
39 840,00
1 542 024,00
603 565,00
101 628,13
705 193,13
2 567,07
2 567,07
25 966 721,00
25 966 721,00

6 V Ý N O S Y celkem

28 216 505,20

NÁKLADY
28 189 189,94
VÝNOSY
28 216 505,20
Výsledek hospodaření za organizaci: 27 315,26Kč
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20 Poskytování informací
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu
k informacím
Za období 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999Sb. o
svobodném přístupu k informacím v platném znění a podle Pokynu ministra školství, mládeže
a tělovýchova k zajištění jednotného postupu MŠMT při realizaci zákona č. 106/1999Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ze dne 8. 11. 1999 v platném znění.
1. Celkový počet písemných žádostí o informace: 3
2. Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0
3. Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí
informace: 0
4. Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0
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