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

REDIZO:

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 Litoměřice je od roku 2012 1. Fair tradeovou
školou v České republice. Od března 2013 je také nositelem certifikátu Rodiče vítáni.
Škola se nachází v centru města vedle parku Jiráskovy sady a dopravního hřiště. Její
areál sousedí s Gymnáziem Josefa Jungmanna a Centrální školní jídelnou. V blízkosti
školy je možno nalézt plavecký bazén, 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 9. 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.
Mottem školy je: „Naším cílem je vychovávat zdravě sebevědomé, tolerantní žáky
respektující autoritu. Snahou je taková příprava žáků, aby se z nich stali slušní lidé s
všeobecným základním vzděláním, kteří budou schopni obohatit a pozitivně ovlivnit
naši společnost.“ Příkladem aktivit v této oblasti je například podpora sbírky
organizované společností SIDUS či spontánní sbírka povodňové pomoci předaná
v srpnu 2013 postižené křešické škole.
Součástí areálu školy je rozsáhlá školní zahrada 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 součástí 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.
Hlavní budova :
18 učeben, z toho 17 kmenových tříd, 2 třídy slouží jako 2 oddělení školní družiny
1 odborná učebna – výuka Domácnosti a jazyků
Budova ŠD:
Počet oddělení družiny: 3
1 kmenová třída – 1. ročník
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 2012 / 2013
Začátek školního roku:

1. stupeň ……………….. …………… 267
2. stupeň ………………………………201
---------------------------------------------------celkem ……………………………….. 468

Konec školního roku:

1. stupeň ……………….. ..…………. 268
2. stupeň …………………………….. 200
--------------------------------------------------celkem ……………………….……… 468

Celkem tříd:

18

PRŮMĚR NA TŘÍDU
Další údaje ( k 30. 6. 2013 ):
--------------------------------oddělení ŠD
skupiny DAP
logoped. poradna
dojíždějících žáků ( z 31 obcí )
integrovaných žáků ( v běžných třídách)

1. stupeň - 10 tříd
2. stupeň – 8 tříd

26,00

5
(145 žáků )
3
3
154
1. stupeň
6
(z toho 1 mimořádně nadaný)
2. stupeň
11
(z toho 1 tělesně postižený)

O prospěchu a chování svých dětí se rodiče mohli informovat na dvou třídních
schůzkách (22. 11. 2012 a 11. 4. 2013), případně po dohodě s vyučujícími kdykoliv
individuálně.
V září 2012 proběhla mimořádná schůzka s rodiči 1. ročníků a 6. 6. 2013
mimořádná schůzka s rodiči budoucích 1. tříd.
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.
Proběhlo celkem 9 projednávání kázně a přestupků žáků proti šk. řádu s rodiči
a jednání nad připomínkami rodičů ke vzdělávacímu procesu. Pedagogická rada školy
zasedala ve školním roce 2012/2013 celkem 9 x.

c) Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami :
ŠVP ZV 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. 2013:
-------------------------------------------------Učitelé:
počet prac.
vedení školy
učitelé 1. st.
učitelé 2. st.
rodilí mluvčí
Celkem učitelů

přepočt. počet

3
10
17
2

3,000
10,000
13,546
2,000

32

28, 546

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

5

4,268

1
1
1
4
7

1,000
0,500
0,380
3,500
5,380

Správci hřiště:

2

2.000

mateřská dovolená

od 1. 3. 2013

1 učitelka

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

Hospitační činnost:
----------------------Hospitační činnost probíhala dle Plánu kontrolní a hospitační činnosti školní rok
2012/2013.
Hospitace v hodinách probíhaly ve 3 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.
c) náslechy studentů a rodičů v
hodinách
Celkem provedeno: 36 hospitací a náslechů 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 v 9. ročníku a v 7. ročníku.
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 a studentů Střední školy pedagogické, hotelnictví a služeb
Litoměřice obor vychovatelství ve školní družině
Praxe dalších studentů: OA, SOŠ, VOŠ EKONOM Litoměřice – K. Holubová,
Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb Litoměřice –
Z. Šafaříková
1.KŠPA Litoměřice - D. Torma, R. Chrástecký, M. Janů
Praxe studentů učitelství UJEP v Ústí nad Labem

-

-

-

Náslechy:
----------studentky a studenti Střední školy pedagogické, hotelnictví a služeb Litoměřice
studenti UJEP Ústí nad Labem
Vzdělávání učitelů:
----------------------účast na akcích DVPP ( viz příloha č. 2 )
využívání konzultací v PPP Ústeckého kraje Teplice, pracoviště Litoměřice
využívání konzultací v SPC při Základní škole speciální, Základní škole praktické a
Praktické škole Litoměřice
Spolupráce školy :
---------------------PPP Ústeckého kraje Teplice, SPC při Základní škole speciální, Základní škole
praktické a Praktické škole Litoměřice, Policie ČR, Mediační a probační služba,
Odbor sociálních věcí MěÚ Litoměřice, Odbor školství, AŠSK apod.

e) Údaje o přijímacím řízení nebo zařazování dětí:
Ukončení povinné školní docházky:
-------------------------------------------v 9. třídě ….…………….. 9. rokem ……………… 41
v 9. třídě………………….10. rokem………………. 0
v 8. třídě…………………..9. rokem………………… 3
v jiné třídě…………………………………………….0
-----------------------------------------------------------------------------Celkem …..……………………………………………44 žáků
Umístění vycházejících žáků:
-----------------------------------Gymnázium ……………….. ………. ….7 žáků
Střední školy ………………. ………… 29 žáků
SOU - 3leté ……………….. ………….. 8 žáků
Zápis do 1.tříd:
-----------------zapsáno ………………………………….. 95
odklad ………………………………….. 17
převod na jiné školy ………..……………. 22
------------------------------------------------------Celkem do 1. třídy …………………….…. 56
Přechod žáků na jiné školy :
---------------------------------do primy GJJ Litoměřice ………………… 11
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 2012 / 2013
------------------------------------------Prostředí školy:
--------------------V areálu školy byla postavena zídka u vstupu na spojovací chodník.
Díky sponzorům a rodičům došlo k vybudování venkovních šachů v prostoru trávníku
před „Domečkem“ směrem ke Gymnáziu J. Jungmanna. Slavnostní předání dětem
proběhne v září 2013. Ve školním roce 2012/2013 došlo k rekonstrukci stropů ve 3
učebnách, které statik označil za havarijní. Také byly vymalovány třídy a kabinet.
Byly pořízeny nové koberce do 3 učeben a ve foyeru byla opravena čistící zóna. 2.
patro hlavní budovy získalo kovové skříňky pro potřeby a přezůvky žáků. V plánu je
vybavení celé školy těmito skříňkami. Nad hlavní vchod školy přibyl přístřešek
chránící před deštěm. Vedení města několikrát veřejně avizovalo svůj úmysl
vybudovat u školy tělocvičnu. Proto v průběhu letních prázdnin 2013 proběhla 2
jednání komise pro její výstavbu. Zastoupeni byli architekti, zástupci města i školy.
Realizace projektu je nyní v rukách politické reprezentace města.
Požadavky na rozpočet ( dotace ) pro rok 2014:
-------------------------------------------------------------( viz příloha č. 6 )

k)

Přehled plánovaných tříd a zaměstnanců na šk. rok 2013/2014:
Výuka :
---------

1. stupeň ……………… 10 tříd
2. stupeň …….………… .8 tříd
-------------------------------------celkem ………………… 18 tříd

Přehled o plánovaných pracovnících :
--------------------------------------------vedení školy ………………………………... 3 (úvazek 3,000)
učitelé 1. stupeň …………………………...10 (úvazek 10,000)
učitelé 2. stupeň …………………………..16 (úvazek 13,136)
rodilí mluvčí…………………………………2 (úvazek 1,864)
--------------------------------------------------------celkem učitelů ………………………………31 (úvazek 27, 995)
vychovatelky ………………………………. 5 ( úvazek 4,760 )
provozní zaměstnanci ……..………………... 6 ( úvazek 5,500 )
správci hřiště………………………………… 2 ( úvazek 2, 000)

l) Přehled tříd a žáků ( k 30. 9. 2012):
----------------------1. A …………………………….. 27
1. B …………………………….. 24
2. A …………………………….. 28
2. B …………………………….. 28
3. A …………………………….. 27
3. B ………..…………………… 28
4. A ……………………….……. 28
4. B …………………………….. 26
5.A …………………………….. 24
5.B ………………………………27
--------------------------------------------------1. stupeň ……………………….. 267 žáků
6. A …………………………….... 27
6. B ……………………………… 24
7. A …………………………….... 28
7. B ……………………………… 27
8. A ……………………………… 27
8. B ……………………………… 27
9.A ………………………………. 23
9. B ……………………………… 19
----------------------------------------------------2. stupeň ………………………… 202 žáků
Celkem na škole: 469 žáků
Volitelné předměty :
------------------------7. třída: Domácnost
9. třída: Cvičení z českého jazyka
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:
----------------------CLOSE
Na konci roku 2012 proběhlo longitudinální testování žáků 6. B CLOSE.
Projekt navázal na mezinárodní testování TIMSS a PIRLS 2011. Na tento projekt
naváže ve školním roce 2012/2013 projekt RACIO.
Celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků
ZŠ projektu NIQUES realizovaného ČŠI.
Žáci 5. a 9. ročníků se zapojili 13 . – 17. 5 . 2013 do 2. generální zkoušky
ověřování výsledků žáků 5. a 9. ročníků.
Spirometrické šetření
Národní zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem (MUDr. Rychlíková)
provedl 2 x v průběhu školního roku 2012/2013 spirometrické šetření na žácích školy
s cílem prozkoumat jejich životní prostředí v souvislosti s výskytem alergií a chorob
dýchacích cest
p) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání a celoživotního učení:
----------------------Škola se v roce 2012/2013 do dalšího vzdělávání a celoživotního učení nezapojila
q) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích
zdrojů:
----------------------EU peníze školám
Ve školním roce 2012/2013 pokračovala další fáze projektu. Důraz byl kladen
především na tvorbu digitálních učebních materiálů (DUM) a dalších vzdělávacích
materiálů, které jsou umístěny na centrálním serveru školy a jejich seznam je vyvěšen
na webových stránkách školy. Pedagogové prodělali díky EU peníze školám také
školení - celkem 44 certifikátů (viz příloha č. 2).
Seznámení s chodem ekofarmy a s hnojem
Projekt proběhl 17. – 24. 10. 2012. Místem konání byla Ekofarma Babiny II.
Šlo o sérii jednodenních exkurzí pro 1.- 6. třídy (cca 300 dětí). Děti dostaly pracovní
listy k chodu farmy, domácím zvířatům a odpadovému hospodářství. Poté si prošly
statek, zde se seznámily s mláďaty domácích zvířat. Mohly je i nakrmit. Řešily
problematiku nakládání s biologickým odpadem hospodářské výroby. Pak se projely
na koních. Vyplnily metodické listy a zhodnotily výsledky. Program byl ukončen
opékáním uzenin. Projekt byl financován z grantového programu Program rozvoje
ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji pro rok 2012
(dotační titul č. 2.2) Ústeckého kraje. Do finančních nákladů patřila i doprava dětí a
pedagogů na statek a zpět, metodické listy, lektorné atd. Mediální výstup proběhl
regionálním tiskem.
Granty z rozpočtu města pro školy a školská zařízení:
Město Litoměřice pravidelně přispívá na některé akce pořádané školou na
základě doporučení Komise výchovy a vzdělávání při Radě města Litoměřice. Ve
školním roce 22012/2013 Masarykova základní škola žádala o příspěvek na Karneval
na ledě, Ruský den, Masaryk cup putovní pohár v kopané, Běh do Máchových schodů
Putovní pohár starosty města Litoměřice a Den dětí.

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 prostřednictvím těchto periodik: Měsíc v regionu,
Litoměřický deník, na webovém portálu Litomericko24 i v místní kabelové televizi
TV Litoměřic. Několikrát vyšly články i v Mladé frontě Dnes (regionální příloha).
Spolupracujeme i s Českým rozhlasem Sever.
Další formou informovanosti veřejnosti o dění ve škole jsou jednání školské
rady, která se scházela při řádných jednáních (viz příloha č. 7).
s) Práce výchovné a kariérové poradkyně:
------------------------V průběhu září 2012 s vyučujícími proběhly konzultace ohledně žáků s SPU a
SPCH. Následně byly vypracovány individuální plány žáků (ve spolupráci s SPC, PPP
v Litoměřicích a v Praze). Došlo ke změnám v PPP, vyučující byli informováni. Od
října 2012 se zahájila práce v oblasti profesní orientace vycházejících žáků ZŠ a v
poradenství pro žáky ke studiu na víceletém gymnáziu ve spolupráci s Informačně
poradenským střediskem Úřadu práce v Litoměřicích (Irena Letafková Dis.). Žáci
dostali k dispozici Atlas školství 2013/2014 (přehled středních škol a vybraných
školských zařízení Ústeckého kraje). Ve dnech 16. – 17. 10. 2012 žáci navštívili
prezentaci středních škol – Škola 2012 v MKZ Litoměřice, kde měli možnost získat
informace o dalších možnostech studia.
V říjnu začala činnost DAP. 10. 10. 2012 proběhla celookresní schůzka
výchovných poradců.
Žáci měli možnost objednat si testy z českého jazyka, matematiky a
všeobecných znalostí jako podklady pro přípravu na generální zkoušku testování žáků
5. a 9. tříd. V listopadu začaly Dny otevřených dveří na středních školách a učilištích,
při kterých měli žáci možnost se přímo seznámit s chodem škol a učilišť. Řada rodičů
využila možnost prokonzultovat možnosti dalšího studia svých dětí s kariérním
poradcem.
16. 11. 2012 proběhlo SRPDŠ, kde rodiče žáků 5. ročníků získali informace o
studiu na víceletém gymnáziu. Do konce listopadu zájemci o studium na středních
školách s talentovými zkouškami vyplnili spolu s kariérním poradcem přihlášky, jež
byly odeslány do konce listopadu.
V prosinci začala rovněž příprava přihlášek na střední školy a učiliště. Nanečisto byly
vyplněny přihlášky vycházejících žáků 8. a 9. tříd a žáků 5 . tříd se zájmem o
studium na víceletém gymnáziu.
Díky změně školského zákona (č. 561/2004 Sb. v platném znění) se změnily
podmínky pro přijímání vycházejících žáků a zájemců o studium na víceletém
gymnáziu (www.msmt.cz).
V lednu 2013 se připravoval zápis do 1. tříd.
Vycházející žáci 9. a 5. tříd dostali originály přihlášek ke studiu na středních
školách, učilištích a víceletých gymnáziích. Po vyplnění přihlášek byly odevzdány
výchovnému a kariérnímu poradci.

V únoru 2013 proběhl zápis od 1. tříd. Zájem o naši školu z řad rodičů byl veliký – 92
dětí k zápisu. Na konci února se uzavřely všechny žádosti o studium vycházejících
žáků a žáků se zájmem o studium na víceletém gymnáziu. Vyplněné přihlášky potvrdil
ředitel školy, stejně tak zápisové lístky.
V dubnu proběhlo 1. kolo přijímacího řízení. 22.- 23.4. 2013 se na některých
školách v rámci tohoto řízení konaly testy všeobecných studijních předpokladů SCIO.
22. 4. také proběhlo přijímací řízení na víceleté gymnázium. Celkem bylo přijato na
víceleté gymnázium 11 žáků Masarykovy základní školy Litoměřice.
V červnu žáci 9. ročníku a někteří žáci 8. ročníku slavnostně ukončili školní
docházku. V průběhu školního roku proběhly pohovory se žáky, rodiči a
pedagogickými pracovníky v případě žáků s výchovnými problémy. Škola úzce
spolupracuje s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Litoměřice,
Policií České republiky a Mediační a probační službou.
t) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkový počet písemných žádostí o informace:
0
Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace:
0
Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí
o neposkytnutí informace:
0
Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona:
0
Počet odvolání proti rozhodnutí ředitele školy:
0
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