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I. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 
 
 

1.   Charakteristika školy 
 
1.1. Obecná charakteristika 
     Plně organizovaná Základní škola Ploskovice plní kromě své hlavní funkce - tedy 
poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání - i mnoho dalších: v prvé řadě je 
nezastupitelným centrem kultury a vzdělanosti pro obec, ale i pro celý mikroregion, který je 
tvořen spádovým obvodem ZŠ Ploskovice (tj. obcemi OÚ Ploskovice, OÚ Třebušín, OÚ 
Býčkovice, OÚ Chudoslavice, OÚ Žitenice - 2.st.).   
     Ve školním roce 2002/2003 navštěvovalo 9 tříd školy 158 žáků z 21 obcí (včetně 
Litoměřic).1 Průměrný počet žáků na třídu činil 17,56. 
     Ve škole pracovala 3 oddělení školní družiny, která navštěvovalo 63 žáků, průměr na 
jedno oddělení činil 21 žáků.  
     Základní škola Ploskovice je umístěna do dvou budov - sídlo se nachází v Ploskovicích, 
odloučené pracoviště pak ve 4 km vzdálené obci Třebušín. 
     Hlavní budova (Ploskovice č. 36) je majetkem Národního památkového ústavu, škola je 
zde v pronájmu. Objekt se nachází ve velmi pěkném prostředí zámeckého parku a je součástí 
Státního zámku Ploskovice. V této budově pracuje 7 tříd 1. a 2. stupně (a to 3. - 9. třída), 2 
oddělení školní družiny, mateřská škola a školní jídelna. Jsou zde též vybudovány odborné 
učebny - počítačová, hudebna, školní dílna a cvičná kuchyň a školní knihovna - žákovská i 
učitelská. Co se týče sportovišť, využívá škola kromě vlastní tělocvičny také travnatého hřiště 
TJ Sokol Ploskovice. OÚ Ploskovice dal na jaře r. 2003 škole k dispozici pozemek. 
     Budova v Třebušíně č. 115, která je majetkem OÚ Třebušín, je sídlem jiné příspěvkové 
organizace - Mateřské školy Třebušín (mezi oběma organizacemi stejně jako mezi obecními 
úřady funguje úzká spolupráce).  ZŠ Ploskovice zde užívá prostory 1. patra, kde je umístěna 
1. a 2. třída a jedno oddělení školní družiny, dále tělocvičnu a zahradu. Žáci se stravují v ŠJ 
MŠ Třebušín. 
 
 
 
1.2. Právní subjektivita       
     V tomto školním roce proběhla v ZŠ Ploskovice významná změna - přechod do právní 
subjektivity. Na základě usnesení zastupitelstva Obce Ploskovice ze dne 16. 10. 2002 byla k 
1. 1. 2003 zřízena příspěvková organizace Základní škola Ploskovice, okres Litoměřice, 
která v sobě  podle zřizovací listiny2 sdružuje čtyři součásti: základní školu (dále jen ZŠ), 
mateřskou školu (MŠ), školní družinu (ŠD) a školní jídelnu (ŠJ). V Rozhodnutí MŠMT o 
změně zařazení do sítě škol3 byla pak určena kapacita jednotlivých součástí: 

ZŠ - 220 žáků, MŠ - 20 dětí, ŠD - 90 žáků, ŠJ - 130 jídel. 
       
 
                                                 
1 viz příloha č. 1 - Školní újezd 
2 viz příloha č. 2 - Zřizovací listina 
3 viz příloha č. 3 - Rozhodnutí MŠMT o změně zařazení do sítě škol 
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1.3. Materiálně technické podmínky 
     Po komunálních volbách na podzim 2002 se rozběhla slibná spolupráce mezi ZŠ a OÚ 
Ploskovice, která je velmi důležitá pro další zlepšování materiálně technických podmínek ve 
škole. 
     V roce 2003 se  v  Ploskovicích uskutečňuje projekt plynofikace obce. Do školy bude na 
základě jednání zástupců OÚ, ZŠ a Národního památkového ústavu zaveden plyn na náklady 
Národního památkového ústavu. Jednání o dalším využití plynu ve škole (plynová kotelna, 
nové rozvody topení, modernizace školní kuchyně) probíhají. 
     Vzhledem k rychlému vývoji techniky je nutná modernizace počítačové učebny. 
Vzhledem k tomu, že ZŠ Ploskovice nebyla bohužel zařazena do 1. vlny projektu Internet do  
škol a momentálně je tento projekt zastaven, bude škola  situaci řešit ve spolupráci s OÚ 
Ploskovice, se SRPŠ, které zde pracuje, a také za přispění sponzorů. 
     Významná změna proběhne v mateřské škole, která přestěhováním se do jiné místnosti v 
budově získá kvalitnější a větší prostory jak pro třídu, tak i pro šatnu a sociální zařízení, ale i 
jistou autonomii a klid. Spolu s přestěhováním dojde k modernizaci - v r. 2003 ve třídě 
(výměna lina, umývadlo, obklady), ve výhledu je pak přestavba sociálního zařízení MŠ 
(zvětšení počtu WC a umývadel tak, aby odpovídal kapacitě MŠ a vybudování dalšího WC 
pro zaměstnance). 
      
 
 
 

2. Přehled učebních plánů 
 
 
     Ve školním roce 2002/2003 ZŠ Ploskovice vyučovala ve všech ročnícíh 1. i 2. stupně 
podle učebních dokumentů  

 
vzdělávacího programu Základní škola, č.j. 16847/96-2 

ve znění následných úprav a doplňků. 
 

     Na základě výběru žáků a rodičů se vyučovalo těmto volitelným předmětům: 
7. tř. - informatika, 8. tř. - domácnost, informatika, 9. tř. - domácnost, informatika. 

     Od 4. do 9. ročníku probíhá výuka německého jazyka. 
 
      Na základě konkrétních podmínek  a potřeb žáků byly určeny počty hodin pro jednotlivé 
předměty a ročníky tak, aby byly dodrženy minimální hodinové dotace podle učebního 
plánu vzdělávacího programu Základní škola.4 V rámci spolupráce v předmětových 
komisích jednotlivých předmětů si vyučující vypracovali v souladu s učebními dokumenty 
časově tematické plány, podle nichž probíhala výuka. Učební plány a osnovy ve školním 
roce 2002/2003 byly splněny. 
 
     
 

 
                                                 
4 viz příloha č. 4 - Počty hodin na 1. a 2. stupni 
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3.   Údaje o pracovnících školy 
 
 

 
 

3.1. Přehled počtu pracovníků: 
 

Pracovní zařazení Počet pracovníků Úvazek 
Vedení školy             2 2 
Učitelé 1. st.            5 5 
Učitelé 2. st. (HPP)    3 3 
Učitelé 2. st. (VPP)5 4 1,499 
Vychovatelky ŠD 3 2 
Provozní zaměstnanci6 3 2,313 
Zaměstnanci ŠJ 3 1,841 + 0,5 (OPPP) 
Učitelky MŠ (HPP) 1 1 
Učitelky MŠ (VPP)    2 0,484 
Celkem 26 19,637 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 VPP nebo částečný úvazek 
6 jedna osoba - topič - pouze sezónně 0,5 úvazek 
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3.2. Kvalifikace a aprobovanost, praxe: 
 
 

 
Součást 

Funkce, 
prac. zařazení, 

třídnictví 

 
Aprobace 

Délka 
praxe 
(let) 

 ŘŠ7 Nš, Tv 29 
Vedení školy ŘŠ Čj, Hv 9 

 ZŘŠ Nš, Vv 37 
 1. třída Učitelství 1. st. 18 

 2. třída Nš důch. 
1. stupeň - TU 3. třída Učitelství 1. st. 9 

 4. třída Učitelství 1. st. 24 
 5. třída SŠ 16 

6. třída Rj, Ped. 14 
7. třída M, Tv 16 

8. třída (ŘŠ) Čj, Hv  9 

 
 

2. stupeň - TU 

9. třída (ZŘŠ) Nš, Vv 37 
 uč. (úvazek 0,727) M, F důch. 
Další vyučující učitelka Učitelství 1. st. 9 

 uč. (úvazek 0,363) SŠ, (student PF -
M, Inf)  

1 

vych. (úv. 0,518) Spgš 26 
vych. (úv. 0,625) Spgš 18 

 
ŠD 

(vychovatelky) vych. (úv. 0,857) Spgš 9 
 učitelka MŠ Spgš 18 

MŠ uč. MŠ (úv. 0,242) Spgš 26 
 uč. MŠ (úv. 0,242) Spgš 18 

 
Pedagogická a odborná způsobilost: 
     Úplná pedagogická a odborná způsobilost - 142 hodin, t.j. 62% 
     Pedagogická způsobilost - 57 hodin, t.j. 25 % 
     Nezpůsobilost - 30 hodin, t.j. 13 % (1 vyučující SŠ, 1 vyučující student 5. ročníku PF,  
                                 předměty výchovného charakteru pak dobírají vychovatelky ŠD se Spgš) 
     Vzhledem k velikosti školy nelze zajistit plnou pedagogickou a odbornou způsobilost, 
vyučující si však své znalosti pravidelně doplňují účastí na seminářích a krátkodobých i 
dlouhodobých kursech v oborech, kterým vyučují.8  (Např. vyučující se SŠ je absolventkou 
dlouhodobého jazykového kursu pro neaprobované učitele jazyků). 
 
                                                 
7 Viz kapitola 3.3. Personální obsazení, změny 
8 viz kapitola 3.4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
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3.3. Personální obsazení, změny 
     Na přelomu školních roků 2001/2002 a 2002/2003 došlo k těmto personálním změnám v 
pedagogickém sboru:  
Odchody: 2 pracovnice (1x učitelka ZŠ a 1x vychovatelka ŠD)  - mateřská dovolená 
                 4 učitelé ZŠ  - rozvázání pracovního poměru 
 
Nástupy:   1 vychovatelka ŠD - návrat po mateřské dovolené 
                 3 učitelé  (plný úvazek) 
                 2 učitelé (částečný úvazek) 
    z toho žádný absolvent, 5 plně kvalifikovaných, 1 důchodkyně, 1 student PF  
     I nadále dobírají vychovatelky ŠD úvazek jak v ZŠ (0,409), tak i v MŠ (0,484), kde je 
jedna kmenová vedoucí učitelka na plný úvazek. Vychovatelky se kromě toho podílejí i na 
dozorech. 
     Věkový průměr pedagogického sboru ve školním roce 2002/2003 činil 42,6 roků. 
     V průběhu školního roku došlo ke změně ředitele školy - původní ředitel odešel po 1. 
čtvrtletí do politické funkce, do konce prosince byla vykonáváním této funkce pověřena 
zástupkyně ředitele školy, od 1. 1. 2003 nastoupila po řádném konkurzu nová ředitelka školy, 
která vzešla ze stávajícího pedagogického sboru, proto byla od 6. 1. přijata další učitelka.    
 
 
3.4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
     Jak již bylo zmíněno výše, zúčastňovali se jednotliví vyučující v průběhu školního roku 
celé řady seminářů, exkurzí a dlouhodobých i krátkodobých kursů pořádaných Pedagogickým 
centrem  Ústí nad Labem,  a to většinou jeho pobočkou PC Litoměřice. 
     
      Pedagogičtí pracovníci se zúčastnili celkem 44  vzdělávacích akcí, a to v těchto oblastech: 
 

 Počet 
 absolvovaných Obory (v závorce počet absolvovaných akcí v daném oboru) 
 vzděl. akcí  

ŘŠ 7 Management (3), práce s počítačem (3), BOZP (1) 
1. stupeň 5 Pedagogika, psychologie (1), vývoj. poruchy (1), Čj (1), M(1), Tv (1) 
2. stupeň 22 Ped.,ps.(1),M(3),D(1),Př(1),Z(2),Ch(1),Ov(4),Rv(2),Hv(2),Vv(2),Inf.(2),Tv(1)

ŠD 3 Ped. psych. (1), Tv(2) 
MŠ 7 Rámc. vzděl. program (1), ped. psych.(2), logopedie(3), Hv (1) 

 
     Významné místo zde zaujímá další vzdělávání v oboru práce s počítačovou technikou, v 
jehož rámci absolvovalo 25 hodinový kurs ICT 6 učitelů jak 1., tak i 2. stupně.  
     Velmi intenzívní je též vzdělávání v oblasti vývojových poruch a logopedie.  
     Vyučující Ov mohou díky informacím ze seminářů zařadit do hodin nejnovější poznatky a 
nejaktuálnější témata vyskytnuvší se ve společnosti (rasová a náboženská nesnášenlivost, 
kriminalita apod.), zejména pak problematiku drog, šikanování a dalších problémů 
týkajících se bezprostředně žáků ZŠ. 
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3.5. Provozní zaměstnanci, zaměstnanci ŠJ, vedení účetnictví 
     Provoz školy zajišťují 3 pracovníci, a to:  
1) školnice 
2) uklízečka (úvazek 0,813) 
3) topič (říjen - květen 0,5 úvazek) 
 

Školní jídelna: 
1) Vedoucí školní jídelny (OPPP) 
2) Hlavní kuchař (úvazek 0,943) 
3) Kuchařka (0,813 + 0,085 úklid kuchyně) 
 
     Vzhledem k přechodu do právní subjektivity bylo třeba zajistit vedení účetnictví, na tuto 
činnost však nebyl přijat žádný pracovník do pracovního poměru, škola tuto věc řeší nákupem 
služeb v oboru zpracování dat od dvou účetních firem. 
 
 
4.  Zařazování žáků, údaje o přijímacím řízení 
      
4.1. Zápis žáků do 1. tř. 
     K zápisu , který se uskutečnil dne 5. 2. 2003 v budově ZŠ v Třebušíně, se dostavilo 13 
dětí se svými rodiči. Přijato do 1. třídy bylo 12 žáků, v jednom případě vydáno rozhodnutí 
o odkladu školní docházky (podloženo žádostí rodičů a posudkem lékaře - klinického 
psychologa). 
     Předběžně se přihlásil další 1 žák, který byl zapsán v jiné škole (důvod - stěhování).      
 
4.2. Přehled umístění žáků ukončivších ZŠ 
       Ve školním roce 2002/2003 ukončilo základní školu 21 žáků 9. třídy, 2 žáci 8. třídy, 
kteří již mají splněný počet 9 let povinné školní docházky, požádali o možnost pokračovat do 
9. třídy a tato žádost byla vyřízena kladně. 
                                                   

 Počet Počet 
Typ školy přijatých nepřijatých

 žáků žáků 
SŠ státní 1 0 
SŠ soukr. 4 0 
SOŠ stát. 7 0 
SOŠ soukr. 0 0 
SOU stát. 8 0 
SOU soukr. 1 0 

Celkem   21 0 
 
     Významnou úlohu při umísťování žáků hraje práce výchovné poradkyně, která poskytuje  
rady a materiály jak žákům, tak i rodičům,  zprostředkovává návštěvy devátých tříd na Úřadu 
práce, na Dnech otevřených dveří, zajišťuje informace o vybraných oborech a školách, 
spolupracuje s jednotlivými vyučujícími při přípravě žáků na přijímací zkoušky. 
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4. 3. Demografický vývoj 
      Z výše uvedených údajů vyplývá, že počet žáků opouštějících ZŠ Ploskovice je vyšší než 
počet žáků přijatých do 1. třídy (21:12). Je jistým specifikem naší školy, že tento rozdíl se 
každoročně doplňuje žáky, kteří přicházejí ze Základní školy Žitenice (1. stupeň). Proto se 
navyšuje počet žáků v budoucí 6. třídě a celkově je  průměrný počet žáků na 2. stupni vyšší 
než na 1. ( 2002/2003 1. stupeň  - průměr 13,6 na třídu, 2. stupeň - průměr 22,75 na třídu)       
Pro školní rok 2003/2004 je přihlášeno 11 žáků.  
 
 
 

 
5. Výsledky vzdělávání a výchovy 

 
5.1. Prospěch 

 
 Počet  

žáků 
Průměrný 
 prospěch 

Prospělo s 
vyznamenáním

Prospělo Neprospělo 

Třída pololetí pololetí pololetí pololetí pololetí 
 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 

1.  10 9 1,4 1,333 - - 10 8 0 1 
2. 15 15 1,333 1,457 - - 15 15 0 0 
3. 11 11 1,636 1,766 - - 11 11 0 0 
4. 15 15 1,563 1,422 - - 15 14 0 1 
5. 18 18 1,66 1,685 9 7 9 10 0 1 
6. 18 19 1,983 2,020 5 4 13 14 0 0 
7. 30 30 2,257 2,169 5 3 24 27 1 0 
8. 22 22 2,064 2,109 4 4 17 18 1 0 
9. 21 21 2,073 2,089 4 3 16 18 1 0 

Celkem 160 160 1,77 1,78 27 21 130 136 3 3 
v % - - - - 17% 13% 81% 85% 2% 2% 

 
 
          Všichni neprospívající jsou žáky 1. stupně, nepůjdou tedy k opravné zkoušce, ale budou 
opakovat ročník. Žádné opravné zkoušky tedy v tomto školním roce neproběhnou. 
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5.2. Chování 
 
 

 Počet 
žáků 

Velmi 
dobré 

Uspokojivé Neuspokoji
vé 

Ředitelská
důtka 

Třídní    
důtka 

Pochvaly 

Třída pololetí pololetí pololetí pololetí pololetí pololetí pololetí 
 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 

1.  10 9 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 
2. 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3. 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
4. 15 15 16 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5. 18 18 16 18 0 0 0 0 0 3 2 1 1 2 
6. 18 19 17 18 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 
7. 30 30 24 29 5 1 0 0 3 4 2 4 1 2 
8. 22 22 22 22 0 0 0 0 3 2 2 5 1 4 
9. 21 21 21 21 0 0 0 0 4 1 1 3 1 2 

Celkem 160 160 152 158 6 2 0 0 11 11 7 14 5 13 
v % - - 96% 99% 4% 1% 0 0 7% 7% 4% 9% 3% 6%

 
 
 

5.3. Absence 
 

 Počet žáků Omluvené  
hodiny 

Neomluvené 
hodiny 

Počet hodin 
 celkem 

Průměr 
 na žáka 

Třída pololetí pololetí pololetí pololetí pololetí 
 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 

1.  10 9 273 596 0 0 273 596 27,3 66,22
2. 15 15 699 944 0 0 699 944 46,6 62,93
3. 11 11 732 704 0 0 732 704 66,55 64,00
4. 15 15 977 950 0 0 977 950 61,06 63,33
5. 18 18 554 814 0 0 554 814 30,78 45,22
6. 18 19 896 1250 0 1 896 1251 49,78 65,84
7. 30 30 1734 2400 0 0 1734 2400 57,8 80,00
8. 22 22 1247 1710 0 0 1247 1710 56,68 77,73
9. 21 21 1192 1832 0 2 1192 1834 56,76 87,33

Celkem 160 160 8304 11200 0 3 8304 11203 50,37 68,06
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     Výsledky výchovy a vzdělávání jsou pravidelně vyhodnocovány na pedagogických radách 
(ve šk. r. 2002/2003 proběhlo 5 řádných a 2 mimořádné pedagogické rady). Kromě toho se 
vyučující setkávají nejméně jednou měsíčně na pracovní poradě.  
     Závažnější kázeňské problémy řeší TU, vyučující nebo přímo vedení školy s rodiči, 
samozřejmá je spolupráce s policií, lékaři, psychology, odborem sociální péče, Pedagogicko-
psychologickou poradnou, SPC, ale např. i organizacemi zabývajícími se bojem proti drogám 
apod. 
 
 
 
6. Výsledky inspekce provedené ČŠI 
 
     V termínu od 8. do 11. dubna 2003 uskutečnila ČŠI v Základní škole Ploskovice 
komplexní inspekci.  
     Předmětem inspekční a kontrolní činnosti bylo zjištění personálních a materiálně 
technických podmínek vzdělávání a výchovy vzhledem ke schváleným učebním 
dokumentům, zjištění průběhu a výsledků vzdělávání a výchovy na 1. stupni a ve skupině 
společenskovědních, přírodovědných a v hudební výchově na 2. stupni ZŠ, zjištění 
průběhu a výsledků výchovně vzdělávací činnosti v mateřské škole a realizace výchovně 
vzdělávací činnosti ve školní družině. 
     Načasování této inspekce bylo bohužel  pro školu poněkud nešťastné, vezmeme-li v úvahu 
nedávný přechod do právní subjektivity, který s sebou nese celou řadu úskalí, jež musí vedení 
školy neprodleně řešit a dále velmi krátké období působení nové ředitelky školy. 
     Výsledkem inspekce je Inspekční zpráva a Protokol 9 . 
      
 
 
7. Mimoškolní aktivity 
 
7.1. Zájmové útvary 
     Vedení školy vychází již tradičně z faktu, že děti z obcí se obtížněji dostávají do města za 
mimoškolními aktivitami, a proto se snaží žákům co nejvíce možností nabídnout přímo ve 
škole formou zájmových útvarů, které vedou jak pedagogičtí pracovníci, tak i osoby vně 
školy. Momentální snahou je oslovit rodiče i ostatní občany a pokusit se je  do těchto aktivit 
více zapojit.  
 
Ve šk. roce 20002/2003 pracovaly tyto kroužky: 
 Hra na flétnu (jak v Ploskovicích, tak i v Třebušíně) 
 Anglický jazyk 
 Informatika 
 Německý jazyk (zvlášť pro 1. a 2. stupeň) 
 Rybářský kroužek 
 Zábavná matematika 

                                                 
9 viz příloha č. 5 (Inspekční zpráva), 6 (Protokol) a 7 (Odpověď ŘŠ na Protokol) 
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V rámci ŠD: 
 Sportovní kroužek 
 Počítače 
 Divadelní kroužek 
 Taneční kroužek 
 Keramika (Třebušín) 

 
 
7.2. Akce pořádané školou, účast na dalších akcích 
    V roce 20002/2003 proběhly jak akce tradiční, tak i nové.  

 Běh zámeckým parkem -  již pravidelně naší školou pořádané okresní finále škol v 
přespolním běhu, letos 11. ročník 

 Čarodějnice - děvčata z 8. a 9. třídy si připravila zábavný program pro ostatní žáky 
 Den matek - Ploskovice program pro maminky, kterým děti v krásném prostředí 

ploskovického zámku každoročně potěší nejen své blízké 
 Den matek - Třebušín -  vystoupení 1. a 2. třídy 
 kino IMAX - u příležitosti letošního Dne dětí se celá škola vypravila do 

velkoformátového kina, kde jsme shlédli 3D film Tyranosaurus Rex. 
 Kouzelník - za dětmi přijel až do Ploskovic 
 Dětský den - tentokrát proběhly různé soutěže v rámci ŠD 
 NIKE PREMIER CUP - cestovné na tento výlet na finále žákovského fotbalu spojené se 

soutěžemi pro diváky, které se konalo na Spartě Praha, uhradilo SRPŠ žákům, kteří se 
aktivně zúčastnili soutěže Koumák 

 Výlet po okolí - v květnu se každý TU vydal se svou třídou po okolí Ploskovic, některé 
trasy připravili sami žáci, neboť oni nejlépe znají krajinu, v níž žijí a mohou tak 
spolužákům i učitelům mnoho zajímavého.  

 Slavnostní rozloučení se žáky 9. tř. - v letošním roce proběhlo opravdu velmi 
slavnostně, žáci si se svojí TU připravili program, zajistili si dobové kostýmy a rozloučili 
se se školou sice jako každoročně ve velkém sále zámku Ploskovice, avšak oproti jiným 
rokům stylovou scénkou.  Překvapením pro ně pak byly šerpy a Pamětní listy v podobě 
pergamenu, které jim připravilo vedení školy. Za zmínku stojí fakt, že všichni chlapci 
přišli ve slušivém obleku. 

 MŠ - karneval, vystoupení pro rodiče při různých příležitostech, Mikulášská besídka, 
Vánoční besídka, výroba dárků a přáníček pro rodiče při různých příležitostech 

 ŠD - drakiáda 
             
 
7.3. Účast v soutěžích 
 Běh zámeckým prakem - zúčastnilo se 9 žáků z naší školy, nejlepší umístění 4. a 8. 

místo 
 Coca cola cup - (fotbalový turnaj 2. stupeň)  Úštěk - Ploskovice 2:5 
 Mc Donalds cup - (minifotbal 1. stupeň) 
 Vybíjená (1. stupeň) 
 Pohár rozhlasu (atletika 2. stupeň) 
 Korespondenční soutěž České pošty (1 žákyně 8. tř.) 
 KOUMÁK - soutěž, kterou pořádá lovosické gymnázium pro dvě kategorie (6. a 7.r.; 8. a 

9. r) - zúčastnilo se 20 žáků, úspěchem byl postup dofinále a výsledné 7. místo žáka 7. 
tř.v 1. kategorii 
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 Zeměpisná olympiáda - žák 6. tř. 13. místo v okresním kole 
 Olympiáda v Čj - školní kolo 

 
Za samostatnou zmínku stojí účast žáků 8. třídy v televizní soutěži Bludiště.  19 žáků, z 
toho 4 soutěžící se vydali na dlouhou cestu do Ostravy, aby tam změřili svoje síly s 
protivníkem - družstvem ZŠ s rozšířenou Hv v Mikulově. O průběhu a výsledku soutěže 
jsme informovali v tisku.10 

 
7.4. Akce pořádané v rámci výuky 
     Jako každoročně proběhly tyto pravidelné akce: 
 4. tř. - dopravní hřiště 
 3. a 4. tř. - plavecký výcvik 
 7.tř. - lyžařský výcvik 

Po část zimního období pak hodiny Tv zpestřila výuka bruslení na litoměřickém zimním 
stadionu. 
        Vyučující dějepisu zpestřila výuku několika třídám návštěvou Galerie, kde je specielně 
pro žáky připraven velmi zajímavý program, jehož prostřednictvím se děti tvůrčím způsobem 
seznamují se znaky jednotlivých slohových období.   
     U příležitosti Velikonoc navštívili žáci 1. stupně tematicky zaměřenou výstavu, 
několikrát se různé třídy vypravily také do litoměřického divadla a do knihovny. 
     Drogová problematika - peer program pro 6. třídu. 
 
7.5. Exkurze a školní výlety 
 MŠ - planetárium Most 
 3. a 4. tř. - jarní exkurze Litoměřice 
 1. a 2. tř. - Státní zámek Ploskovice - prohlídky s princeznou 
 5. a 6. tř. - šk. výlet - Růžová (Za indiány do Českého Švýcarska) 
 7. tř. - šk. výlet Helfenburg u Úštěka 
 9. tř. - šk. výlet - Kyjov 
 MŠ Ploskovice - projížďka parníkem po Vltavě 

 
 
7.6. Další aktivity 
 
     Dlouhodobě se rozvíjí spolupráce školy při různých akcích s obecními úřady Ploskovice a 
Třebušín, stejně jako se Státním zámkem Ploskovice.  
     Škola pravidelně poskytuje příspěvek do Ploskovického čtvrtletníku, který vznikl z 
podnětu nového obecního zastupitelstva. Vedení školy publikuje také v Deníku 
Litoměřicka. 

                                                 
10 Viz příloha č. 8  
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II. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2002 
 
 
1. Příjmy 
 
    Příjmy 2002 

Položka MŠ ZŠ ŠJ ŠD Celkem 
Neinv.př.dotace od obcí 0,00 383800,00 0,00 0,00 383800,00
Příjmy z poskytování služeb 13500,00 30490,00 297863,00 0,00 341853,00
Přijaté nekapitálové příspěvky 0,00 2268,00 0,00 0,00 2268,00
Celkem 13500,00 416558,00 297863,00 0,00 727921,00

 
 

    Příjmy 1-6 2003 
Položka MŠ ZŠ ŠJ ŠD Celkem 

Neinv.př.dotace od obcí 0,00 482300,00 0,00 0,00 482300,00
Příjmy z poskytování služeb 8200,00 25054,00 170422,00 0,00 203676,00
Přijaté nekapitálové příspěvky 0,00 2732,00 0,00 0,00 2732,00
Dary 0,00 18000,00 0,00 0,00 18000,00
Celkem 8200,00 528086,00 170422,00 0,00 706708,00

 
 

 
2. Výdaje  2002 
 
  Státní prostředky - rozpočet, čerpání 

Položka MŠ ZŠ ŠJ ŠD Celkem 
Platy 214780,00 2332720,00 192280,00 293180,00 3032960,00
OPPP 0,00 4000,00 43800,00 0,00 47800,00
MO 4750,00 2000,00 0,00 0,00 6750,00
Odvody 81260,00 865250,00 86490,00 108490,00 1141490,00
ONIV 3080,00 91310,00 4330,00 370,00 99090,00
Celkem 303870,00 3295280,00 326900,00 402040,00 4328090,00

 
 Prostředky od obcí 

Položka MŠ ZŠ ŠJ ŠD Celkem 
Rozpočet 35500,00 522000,00 421500,00 37500,00 1016500,00
Čerpání 33780,00 611487,00 438007,00 35853,00 1119127,00
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3. Výdaje 2003 
 
  Státní rozpočet 
  a) rozpočet schválený k 25. 4. 2003 

Položka MŠ ZŠ ŠJ ŠD Celkem 
Platy 421510,00 2530050,00 240400,00 338250,00 3530210,00
OPPP 0,00 53200,00 0,00 0,00 53200,00
MO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odvody 147520,00 954740,00 88950,00 125140,00 1316350,00
ONIV přímé 3470,00 106800,00 4720,00 1860,00 116850,00
ONIV provozní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FKSP 8420,00 50600,00 4810,00 6760,00 70590,00
Celkem 580920,00 3644790,00 334070,00 465250,00 5025030,00

 
  b) čerpání 1-6 2003 

Položka MŠ ZŠ ŠJ ŠD Celkem 
Platy 120685,00 1309763,00 108592,00 182757,00 1721797,00
OPPP 0,00 2800,00 21900,00 0,00 24700,00
MO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odvody 42243,00 452890,00 45667,00 63964,00 604764,00
ONIV přímé 507,00 5505,00 548,00 768,00 7328,00
ONIV provozní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FKSP 2413,00 26438,00 2171,00 3655,00 34677,00
Celkem 165848,00 1770958,00 176707,00 247489,00 2361002,00

 
  Prostředky od obcí 

Položka MŠ ZŠ ŠJ ŠD Celkem 
Rozpočet 2003-návrh 50000 600000 450000 50000 1150000
Čerpání 1-6 2003  29000 268187 206298 12260 515745

 
 

 
III.  Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k  informacím. 
 
      Informace jsou poskytovány v souladu se Směrnicí ŘŠ k poskytování informací, která 
vychází z daného zákona a zájemcům je volně k dispozici  v sídle školy ( informační brožura 
vyvěšená u ředitelny) společně s nejdůležitějšími vnitřními dokumenty školy.  
      Počet podaných písemných žádostí o informace - 0 
      Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 0. 
 
 
Ploskovice  25. 8. 2003                                                                         Zpracovala 
                                                                                                Mgr. Miroslava Melicharová 
                                                                                                            ředitelka školy 


