Výroční zpráva o činnosti školy
2010/2011

V Litoměřicích 1. 9. 2011

zpracoval: Mgr. Karel Kynzl
ředitel školy

a) Základní údaje o škole:
Název:

Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5

Adresa:

Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5
412 01 Litoměřice

IČO:

46 77 34 36

IZO:

102 317 160

REVIZO:

600 081 443

Zřizovatel školy:

Město Litoměřice, IČO: 00263958, se sídlem Litoměřice,
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

Ředitel školy:

Mgr. Karel Kynzl

Tel:

416 73 50 63

Mob:

731 612 142

Fax:

416 91 62 11

E-mail:

reditel@masarykovazs.eu

Web:

www.masarykovazs.eu

b) Charakteristika školy:
Masarykova základní škola se nachází v centru města, v klidové zóně. Její areál
sousedí s Gymnáziem Josefa Jungmanna a Centrální školní jídelnou, v sousedství je
dále park Jiráskovy sady s dopravním hřištěm. V blízkosti školy je možno nalézt
plavecký bazén a tělocvičnu a sportovní areál TJ Sokol Litoměřice. Kromě gymnázia
v okolí Masarykovy základní školy stojí Základní škola Boženy Němcové a objekt
SOŠ Pohoda.
K charakteristice Masarykovy základní školy patří výuka některých předmětů
v anglickém jazyce již od první třídy (projekt běží 7. rokem) a všeobecné zaměření
školy, bez specializace. Důraz je kladen na rodinnou atmosféru školy, zvyšování
úrovně mezilidských vztahů a rozvoj cizojazyčných i pohybových dovedností dětí.
Řada pedagogů školy učí také na středních školách, což příznivěji připravuje žáky
k přechodu na vyšší stupeň vzdělávání.
Součástí areálu školy je rozsáhlá školní zahrada po rekonstrukci s malým arboretem,
bazénem, dětským hřištěm i prostorem pro výuku, včetně pozemků pro pěstování
rostlin v rámci pracovních činností. Zahradu využívají i oddělení školní družiny, ať
z objektu ŠD (tzv. Domeček), či z hlavní budovy školy. Kromě zahrady patří ke škole
také sportovní hřiště, jež patří k největším a nejvyužívanějším ve městě. Jeho složkou
je také půjčovna lyží.
Nevýhodou Masarykovy základní školy je absence tělocvičny, jež je nahrazována
využíváním tělocvičen GJJ a TJ Sokol. Škola rovněž nemá samostatné šatny a
chybějí i odborné učebny.
Ve školním roce 2011/2012 dojde k výrazné změně ve vybavení školy ICT díky
projektu EU peníze školám. Doposud je škola vybavena mobilní počítačovou
učebnou, 1 interaktivní tabulí a zasíťováním internetem.
Hlavní budova :
18 učeben, z toho 17 kmenových tříd, 1 třída slouží jako 1 oddělení školní družiny
1 odborná učebna – výuka Domácnosti a jazyků
Budova ŠD:
Počet oddělení družiny: 4
Budova soc. zařízení:
Přízemí – Konzultační místnost metodika prevence sociálně-patologických jevů,
dílna a sklad, půjčovna lyží
1. patro – kancelář správce, sklad TV náčiní, šatny, WC, sprchy pro účely hřiště.
Venkovní učebna a technické zázemí pro Pracovní činnosti
Skleník, garáž, bazén, půjčovna lyží
Školní zahrada

Stavy žáků ve školním roce 2010 / 2011
Začátek školního roku:

1. stupeň ……………….. …………… 257
2. stupeň ………………………………162
---------------------------------------------------celkem ……………………………….. 419

Konec školního roku:

1. stupeň ……………….. ..…………. 256
2. stupeň …………………………….. 164
--------------------------------------------------celkem ……………………….……… 420

Celkem tříd:

17

1. stupeň - 10 tříd
2. stupeň - 7 tříd

PRŮMĚR NA TŘÍDU
Další údaje ( k 30. 6. 2011 ):
--------------------------------oddělení ŠD
5
skupiny DAP
3
logoped. poraden
3
dojíždějících žáků ( z obcí )
140
integrovaných žáků ( v běžných třídách)

24,71

(140 žáků )

1. stupeň
2. stupeň

6
9

O prospěchu a chování svých dětí se rodiče mohli informovat na dvou třídních
schůzkách ( 18. 11.2010, 14. 4. 2011 ), případně po dohodě s vyučujícími kdykoliv
individuálně.
Výchovný poradce měl stanoveny pravidelné konzultační hodiny, které byly
uveřejněny i na webu školy.
Všem dětem bylo umožňováno uvolňování z vyučování na ozdravné pobyty s rodiči.

c) Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami :
5. ročník dle č.j. 16847/96-2, Základní škola
1. - 4. ročník Masarykova základní škola 3. 9. 2007
6. - 9. ročník Masarykova základní škola 3. 9. 2007
Rozhodnutím MŠMT č.j. 4826/2010-22 ze dne 25. 2. 2010 probíhala výuka
v anglickém jazyce takto:
1. ročník: M, Vv, Pč, Prv
2. ročník: M, Vv, Pč, Prv
3. ročník: Vv, Pč, Prv
4. ročník: Vv, Př
5. ročník: Vv, Př

(5 h)
(5 h)
(3 h)
(2 h)
(2 h)

d) Údaje o pracovnících:
Personální obsazení školy k 30. 6. 2011:
-------------------------------------------------Učitelé:
počet prac.
vedení školy
učitelé 1. st. ( celý úvazek )
učitelé 2. st. ( celý úvazek )
učitelé 2. st. ( část.úvazek )
Celkem učitelů

přepočt. počet

2
11
10
3

2,00
12,00 (z toho 1x rodilý mluvčí)
10,00
1.77

26

25,77

Asistentka pedagoga

1

0,50

Vychovatelky ŠD:
Provozní zaměstnanci:
účetní
školník
uklizečky
Celkem provoz. zam.

5

4,89

1
1
4
6

1,00
1,00
3,50
5,50

Správci hřiště:
mateřská dovolená

2
1

2,00

( 1 vychovatelka ŠD )

1 učitelka 2. stupně pracovala jako výchovná poradkyně a 1 učitel byl určen školním
metodikem pro prevenci sociálně patologických jevů. 1 učitel absolvoval studium
koordinátora ŠVP. Jeden učitel byl pověřen funkcí metodika ICT.
Aprobovanost učitelů: ( viz příloha č. 1 )
---------------------------

Aprobovanost výuky:
---------------------------Na 1. stupni bylo 10 pedagogů - 8 plně aprobovaných a 2 neaprobovaní s titulem Bc.
(Bc. Helena Prošková zahájila studium)
+
1 rodilý mluvčí na 1. stupni (Aus.) – plně aprobovaný
Na 2. stupni bylo 15 pedagogů - 14 plně aprobovaných a 1 neaprobovaný s titulem
Ing.
Hospitační činnost:
----------------------Hospitační činnost probíhala dle Plánu kontrolní a hospitační činnosti školní rok
2010/2011.
Hospitace v hodinách probíhaly ve 2 úrovních – a) hospitace vedení školy v hodinách
jednotlivých vyučujících
b) hospitace členů předmětových
komisí v hodinách kolegů
Z těchto hospitací byl vyplněn Zápis z hospitace.
Celkem provedeno:19 hospitací v hodinách.
Kontroly písemných prací žáků probíhaly namátkově a v rámci předmětových komisí.
Kontroly žákovských knížek – třídní učitelé kontrolovali v pravidelných intervalech a
zástupce ředitele zkontroloval žákovské knížky a notýsky všech žáků v průběhu
měsíce ledna.
Průběžně probíhala kontrola třídní dokumentace, plnění osnov, tematických
plánů a ŠVP koordinátorem ŠVP a jednotlivými předmětovými komisemi.
Praxe studentů na naší škole:
-----------------------------------Souvislá praxe studentek SPgŠ Litoměřice ve ŠD
Praxe studenta Obchodní akademie Ekonom Litoměřice
Praxe studentů učitelství UJEP v Ústí nad Labem

-

Náslechy:
----------studentky SPgŠ Litoměřice
studenti UJEP Ústí nad Labem

-

Vzdělávání učitelů:
----------------------účast na akcích DVPP ( viz příloha č. 2 )
využívání konzultací v PPP, SPC

-

Spolupráce školy :
---------------------s PPP, SPC, OKP Litoměřice, MUDr. Štětinová

e) Údaje o přijímacím řízení nebo zařazování dětí:
Ukončení povinné školní docházky:
-------------------------------------------v 9. třídě ….…………….. 9. rokem ……………… 25
v 9. třídě………………….10. rokem………………. 0
v 8. třídě…………………..9. rokem…………………0
v jiné třídě…………………………………………….0
-----------------------------------------------------------------------------Celkem …..…………………………………………….. 25 žáků
Umístění vycházejících žáků:
-----------------------------------Gymnázium ……………….. 6 žáků
Střední školy ……………… 14 žáků
SOU - 3leté ……………….. 5 žáků
Zápis do 1.tříd:
-----------------zapsáno ………………………………….. 87
odklad ………………………………….. 15
převod na jiné školy ………..……………. 16
------------------------------------------------------Celkem do 1. třídy …………………….…. 56
Přechod žáků na jiné školy :
---------------------------------do primy GJJ Litoměřice …………………………………….5
f) Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání učitelů
------------------------------------------------------------( viz příloha č. 2 )
g) Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků
----------------------------------------------------------( viz příloha č. 3 )
h) Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
-------------------------------------------------------( viz příloha č. 4 )

i) Údaje o školních a mimoškolních aktivitách
--------------------------------------------------------( viz příloha č. 5 )

j) Opravy a rekonstrukce 2010 / 2011
------------------------------------------Prostředí školy:
--------------------Ve školním roce 2010/2011 proběhlo plánované vymalování tříd v hlavní budově a
vymalování objektu školní družiny.
V budově školní družiny proběhly plánovaně: rozsáhlá oprava izolací budovy školní
družiny, při níž došlo rovněž k opravě kanalizace dešťové vody; plánovaná výměna
plynového kotle.
Došlo k vybourání příček v 1. patře budovy školní družiny, kde byla zrušena
počítačová třída a obnovena jedna 1. třída od školního roku 2011/2012. V objektu
školní družiny se také obnovovaly podlahové krytiny a koberce.
Došlo k opravě garáže, kde kromě odizolování objektu proběhla výměna střešní
krytiny.
Kvůli havarijnímu stavu se opravovala i izolace hlavní budovy – byt školníka.
V hlavní budově byl uskutečněna v důsledku havárií oprava okapových žlabů a říms,
protože do budovy zatékalo.
Kvůli zvýšení počtu učitelů od školního roku 2011/2012 proběhla přestavba skladu
pomůcek 1. stupně na kabinet 1. stupně a přestěhování půjčovny lyží do areálu hřiště,
vše bylo umožněno díky sponzorům a ochotě města Litoměřice zapůjčit stavební
buňku pro potřeby půjčovny.
Požadavky na rozpočet ( dotace ) pro rok 2012:
-------------------------------------------------------------( viz příloha č. 6 )

k)

Přehled plánovaných tříd a zaměstnanců na šk. rok 2011/2012:
Výuka :
1. stupeň ……………… 10 tříd
--------2. stupeň …….………… 8 tříd
-------------------------------------celkem ………………… 18 tříd
Přehled o plánovaných pracovnících :
--------------------------------------------vedení školy ………………………………… 2
učitelé 1. stupeň ( celý úvazek ) ……………. 12
učitelé 2. stupeň ( celý úvazek ) ……………. 12
učitelé 2. stupeň ( částeč. úvazek ) ……….…. 2
asistent……………………………………….. 1
--------------------------------------------------------celkem učitelů ……………………………… 28
vychovatelky ………………………………. 5
provozní zaměstnanci ……..………………... 6
správci hřiště…………………………………2

( úvazek 5,00 )
( úvazek 5,50 )
( úvazek 2,00 )

l) Přehled tříd a žáků ( k 30. 9. 2010):
----------------------1. A …………………………….. 27
1. B …………………………….. 28
2. A …………………………….. 27
2. B …………………………….. 25
3. A …………………………….. 27
3. B ………..…………………… 27
4. A ……………………….……. 20
4. B …………………………….. 21
5.A …………………………….. 27
5.B ………………………………27
--------------------------------------------------1. stupeň ……………………….. 256 žáků

6. A …………………………….... 26
6. B ……………………………… 24
7. A …………………………….... 25
7. B ……………………………… 25
8. A ……………………………… 20
8. B ……………………………… 18
9.A ………………………………. 0
9. B ……………………………… 25
----------------------------------------------------2. stupeň ………………………… 163 žáků
Celkem na škole: 419 žáků
Volitelné předměty :
------------------------7. třída: Domácnost
9. třída: Cvičení z Čj
m) Školská rada:
---------------------------( viz příloha č. 7 )
n) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů:
----------------------( viz příloha č. 8 )

o) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů:
----------------------ELDEL
Již 2. rokem pokračoval mezinárodní výzkumný projekt ELDEL – Předpoklady
rozvoje gramotnosti v evropských jazycích. Tento výzkum se týkal vybraných žáků 2.
ročníků a začal již v mateřských školách. Garantem v ČR byla Univerzita Karlova
Praha a odborným pracovníkem Mgr. Miroslav Litavský.
PEN-PALS
8. ročníky a 9. ročník se zapojily do mezinárodního projektu PEN-PALS –
několikaměsíční spolupráce se školou v Rumunsku prostřednictvím internetu
v anglickém jazyce.
TIMSS
Proběhl projekt TIMSS (TRENDS in INTERNATIONAL MATHEMATICS and
SCIENCE STUDY), při němž byli testování žáci 4.B z matematických a
přírodovědných vědomostí a dovedností, testování provedli odborní pracovníci pod
dohledem ČŠI.
ŠTÍTKOVÁNÍ ŠKOLY
V září 2010 proběhl energetický audit školy, jehož výsledkem bylo přidělení
energetického štítku hlavní budově školy, který je umístěn na průčelí školy, vedle
vstupu do areálu. Štítek byl slavnostně odhalen za přítomnosti starosty města, politika
pro Zdravá města M 21 a pracovníků Odboru životního prostředí MÚ Litoměřice.
Škola se tak připojila k dalším školám a objektům ve městě vybaveným energetickým
štítkem.
p) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání a celoživotního učení:
----------------------Škola se v roce 2010/2011 do dalšího vzdělávání a celoživotního učení nezapojila
q) Údaje o předložených a školou realizovatelných projektech financovaných z
cizích zdrojů:
----------------------EU peníze školám
Ředitel školy jmenoval užší projekční tým pro čerpání peněz z projektu EU peníze
školám. Hlavním projektovým manažerem byl jmenován Ing. Znojemský, který také
absolvoval školení k projektu (viz příloha. 2). Vznikl projekt „Chytrá škola,“ který byl
schválen rozhodnutím MŠMT (č.j. 3073/2011-46)
pod registračním číslem
CZ.1.07/1.4.00/21.2174. 30. června 2011 proběhly pohovory s pedagogickými
pracovníky na téma jejich zapojení do projektu a očekávané výstupy. Zároveň
proběhlo 1. školení k problematice tvorby učebních materiálů a DVPP.
V červenci a srpnu 2011 pak proběhlo vyhlášení a uzavření výběrového řízení
k pořízení ICT vybavení pro realizaci projektu.

Ovoce do škol
Masarykova základní škola i nadále pokračovala v účasti na projektu Ovoce do škol,
což je záležitost financovaná a řízená Státním zemědělským intervenčním fondem ČR.
Ten také kontroloval náležitosti fungování projektu (viz příloha č. 4).
r) Údaje o prezentaci školy na veřejnosti:
-----------------------Zprávy a informace o dění ve škole se dostávají veřejnosti i rodičům prostřednictvím
několika informačních toků. Základem jsou schůzky výborů a členů SRPDŠ 2 x ročně.
V případě mimořádných událostí či akcí dochází k dílčím schůzkám mimo stanovené
termíny. Pro veřejnost slouží webové stránky školy, kam přispívá velká část
pedagogického sboru i družiny. Škola úzce spolupracuje i s médii. Byla ustavena
funkce PR pro prezentaci školy a jejích akcí. Informace o školním dění jsou pravidelně
publikovány v: Měsíc v regionu, Deník Litoměřicka, na webovém portálu
Litomericko24 i v místní kabelové televizi TV Litoměřic. Několikrát vyšly články i
v Mladé frontě Dnes (regionální příloha). Spolupracuje se i s Českým rozhlasem
Sever.
Další formou informovanosti veřejnosti o dění ve škole jsou jednání školské rady,
která se scházela v řádných jednáních i v mimořádných termínech (viz příloha č. 7).
s) Práce výchovné a kariérové poradkyně:
------------------------Září 2010 – konzultace s vyučujícími ohledně žáků s SPU a SPCH, následně byly
vypracovány Individuální plány žáků ve spolupráci s PPP, SPC Litoměřice a Teplice.
Říjen 2010 zahájení práce v oblasti profesionální a profesní orientace vycházejících
žáků ZŠ a poradenství pro žáky ke studiu na víceletých gymnáziích.
Zahájení činnosti Dyslektické ambulantní poradny.
Listopad 2010 – řada akcí k volbě povolání – výstava Škola 2010, Dny otevřených
dveří (SŠHGTS Litoměřice), začala příprava přihlášek na střední školy a učiliště.
Třídní učitel 9. třídy navštívil se žáky Úřad práce v Litoměřicích – konzultace s pí
Levkovou (poradce pro volbu povolání).
Příprava přihlášek na SŠ a SOU. Návštěva Úřadu práce v Litoměřicích – volba
povolání.
Prosinec 2010 – přihlášky nanečisto, žáci obdrželi pro sebe a své rodiče ZPRAVODAJ
k přijímacímu řízení.
Leden 2011 – vyplňování přihlášek, tvorba Výstupních hodnocení žáků vycházejících
a žáků se zájmem o studium na víceletém gymnáziu.
Březen 2011 – Uzavření agendy přijímacích řízení, vyplnění a potvrzení Zápisových
lístků .
Duben 2011 – 1. kolo přijímacího řízení.
Květen 2011 - uzavření 2. kol přijímacích řízení u nepřijatých žáků.
Červen 2011 – slavnostní uzavření povinné školní docházky u vycházejících žáků 9. a
8. tříd.
Během roku – proběhly pohovory se žáky, rodiči a ped. pracovníky, které se týkaly
kázeňských a prospěchových problémů žáků.

Žáci 8. ročníku se zúčastnili několika akcí (prezentace, výstavy, přednášky)
v projektu Šikovné ruce mají budoucnost, který má za úkol oživit zájem žáků o učební
obory.

3. Přílohy

č. 1

Aprobovanost učitelů

č. 2

Vzdělávání učitelů

č. 3

Výsledky vzdělávání žáků

č. 4

Údaje o výsledcích inspekcí provedený ČŠI a údaje o dalších
kontrolách

č. 5

Školní a mimoškolní aktivity

č. 6

Požadavky na rozpočet ( dotace ) pro rok 2012

č. 7

Školská rada

č. 8

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

