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Výroční zpráva školy byla zpracována v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších změn a 
byla projednána na pedagogické radě dne 25.9.2010 a následně schválena.  

Výroční zprávu rovněž projednala školská rada na svém zasedání dne 17. 9. 2010  

Rodiče budou s výroční zprávou seznámeni na prvních třídních schůzkách školního roku 2010/2011 a 
na webových stránkách školy . 

 

Výroční zprávu pro školní rok 2009/2010 zpracovala Mgr. Miluše Karfíková, ř.š. 

 

                                                                              ................................................................... 
                                                                                                          podpis 
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1.1. Základní údaje o škole 
 

Plný název školy :                               Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková 
organizace, okres Litoměřice  

Adresa :             411 42 Ploskovice 36 
Telefon/fax :             416 749 066 
E-mail:                                                zs.ploskovice@iol.cz 
IČO :             72 745 126 
Resortní identifikátor :                       600 081 702 
Právní forma :                                     příspěvková organizace - od 1.1. 2005 
 
Ředitel školy :                                    Mgr. Miluše Karfíková 
Zástupce řed. školy :                          Mgr. Zuzana Hrdličková 
 
 
Zřizovatel :                                         Obec Ploskovice 
Adresa:                                               411 42 Ploskovice 2 
IČO :                                                   00 264 164 
Statutární zástupce :                           Věra Petrů 
 
 
Zařazení do sítě škol :                        1.1. 2003 č. j. 2/668/2002 
Součásti školy :  
1. Základní škola:                               IZO: 102 317 011 
2. Školní družina:                               IZO: 116 500 689 
4. Školní jídelna:                                IZO: 150 005 407 
5. Mateřská škola:                              IZO: 107 565 633 
 
 
Školská rada:  
Zástupce rodičů - předseda:               Hana Valentová  
Zástupce školy:                                  Ing. Jan Kubů 
Zástupce zřizovatele:                         Milan Januška 
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I. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 

1.Charakteristika školy 

1.2. Charakteristika školy 

Ve školním roce 2009/2010 nedošlo k žádným změnám ve struktuře subjektu, příspěvková organizace 
má 4 součásti - ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠD, přičemž mateřská škola a školní jídelna mají dvě pracoviště - jedno v 
Ploskovicích a jedno v Třebušíně. Sídlo organizace se nachází v Ploskovicích Č. 36 v jednom z křídel 
Státního zámku Ploskovice (budova je pronajatá od Národního památkového ústavu). Odloučené pracoviště 
je v Třebušíně č. 115. Provoz své budovy zajišťuje Obecní úřad Třebušín, škola je zde umístěna na základě 
písemné dohody o podmínkách provozu a způsobu úhrady.  
      Sloučení obou škol (MŠ Třebušín s MŠ a ZŠ Ploskovice) se i v tomto roce osvědčilo, probíhá spolupráce 
všemi směry (mezi oběma třídami MŠ, mezi MŠ a ZŠ, mezi Ploskovicemi a Třebušínem).  

Základní škola je plně organizovaná, s devíti ročníky. Ve školním roce 2009/2010 pokračovala na 1. 
stupni výuka organizovaná málotřídním způsobem, hlavní předměty se však ve spojených třídách (I. a II. 
třídy a III. a IV. a V. třídy) vyučovaly nadále odděleně, ke spojení tříd došlo v předmětech výchovného 
charakteru - tedy Vv, PČ, Tv a Hv. Devět ročníků organizovaných v šesti třídách navštěvovalo 111 žáků z 
26 obcí spadajících pod 13 OÚ(včetně Litoměřic). Průměrný počet žáků na třídu činil 18,5.  

Spádový obvod zůstává platný podle dohody uzavřené obcemi v roce 2005. Jedná se o obce spadající pod 
6 obecním úřadů: OÚ Ploskovice, OÚ Třebušín, OÚ Býčkovice, OÚ Chudoslavice, OÚ Žitenice a OÚ 
Staňkovice, viz příloha č.1 - Školní újezd. 

Stále přetrvává problém s naplněností, neboť velká část rodičů z obcí Žitenice a Pohořany si vybírá pro 
své děti školy v Litoměřicích. Přestože se intenzivní spoluprací s MŠ Žitenice snažíme tento stav zvrátit, 
navýšit počet žáků o děti z těchto obcí se nám bohužel nedaří.  

Třídy a žáci podle ročníků ke 30.6. 2010: 

Ročník Třídní učitel Počet žáků 
  celkem chlapci dívky 

1. Mgr. Iveta Šteiglová 12 7 5 
2. Mgr. Dana Šubrtová 13 5 8 
3. Mgr. Gabriela Sokolová 15 11 4 
4. Eva Plicková 10 7 3 
5. Bc. Jindra Pešková 6 3 3 

1.st.  56 33 23 
6. Stanislava Slavětínská 11 6 5 
7. Mgr. Hana Průšová 17 13 4 
8. Mgr. Lenka Martínková 13 9 4 
9. Ing. Jan Kubů 14 10 4 

2.st.  55 38 17 
Celkem  111 71 40 

 
Školní družina IZO: 116 500 689 

Ve školním roce 2009/ 2010 ve škole pracovala 3 oddělení školní družiny, která navštěvovalo 56 žáků, 
průměr na jedno oddělení činil 18,7 žáků.  
     Činnost ŠD probíhala podle vypracovaného celoročního plánu a již druhým rokem podle nového ŠVP 
školní družiny. 
    Snažili jsme se smysluplně zaplnit dětem volný čas po vyučování formou zájmového vzdělávání, 
spontánních činností, relaxací, hrou, individuální prací a motivačními projekty. 

Provoz ŠD je přizpůsoben dojíždějícím žákům, je zajištěn ráno od 6.30 do 7:40 hodin a odpoledne 
od 11: 40 do 15.30 hodin. Činnost školní družiny je zaměřena na relaxaci a rekreaci dětí. 



Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice 

Výroční  zpráva o činnosti školy ve  školním  roce 2009/2010 

5   
 

V rámci školní družiny pracují i zájmové kroužky pro žáky 1.stupně. Školní družina organizuje celou 
řadu akcí pro přihlášené děti a také se významnou měrou podílí na organizaci akcí školy. 

Mateřská škola IZO: 107 565 633 
Mateřskou školu navštěvovalo 36 žáků ve 2 třídách – jedna třída v Třebušíně se 16 dětmi a jedna 

v Ploskovicích s 20 dětmi. Výuku zajišťují 3 učitelky.  
Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.  
Mateřská škola v Ploskovicích využívá obecní dětské hřiště, které je vybaveno krytým pískovištěm, 

průlezkami a lavičkami a je oplocené a dále prostory zámeckého parku. V Třebušíně je u budovy MŠ 
zahrada s hřištěm, kde však dosud neproběhla kolaudace, takže děti mohou používat pouze pískoviště. 

Stravování dětí obou tříd je zajišťováno ve školní jídelně v Ploskovicích a v Třebušíně, kde má 
mateřská škola vyčleněn prostor s vyhovujícím nábytkem a čas pro stravování.  

Zápis do mateřské školy proběhl ve dnech 10. – 12. 5.2010 a pro příští školní rok je nově zapsáno do 
třídy v Ploskovicích 5 žáků a do třídy v Třebušíně 6 žáků.  
Mateřskou školu letos opustilo 7 školáků 1 žák odešel do přípravné třídy. S dětmi se slavnostně rozloučili 
jejich kamarádi i učitelky v prostorách Státního zámku Ploskovice. 

Školní jídelna IZO: 150 005 407 
Součástí školy jsou i dvě školní jídelny – v Třebušíně a v Ploskovicích, které poskytují stravování 

pro žáky ZŠ, děti z MŠ a zaměstnance školy a jídelna v Ploskovicích pak i pro cizí strávníky. 
Požadavky kladené na oblast stravování jsou v souladu s předepsanými hygienickými normami. 

Přehled o počtu stravovaných ve školní jídelně: 
Strávníci Ploskovice Třebušín Celkem 
Mateřská škola - žáci 19 16 35 
1.stupeň ZŠ - žáci 23 24 47 
2.stupeň ZŠ - žáci 34 0 34 
Pracovníci školy 19 6 25 
Ostatní strávníci 15 0 15 
Celkem 110 46 156 

 
Ve škole pracuje metodik prevence sociálně patologických jevů a výchovný poradce, kteří úzce 

spolupracují. Náprava poruch učení se realizuje v dyslektické ambulantní poradně a v základní i mateřské 
škole provádíme nápravu řeči pod vedením SPC v Litoměřicích..  

Učební a tematické plány jsou průběžně aktualizovány, zjištěné dílčí nedostatky odstraněny. Jsou 
uplatňovány netradiční formy práce, pozornost je věnována motivaci žáků, rozšířil se prostor  
pro uplatnění žákovského názoru. Jako vhodné se jeví dále rozvíjet nácvik komunikačních schopností žáků, 
posilovat zájem žáků o práci s tištěnými materiály a četbu. Využíváme služeb místní a okresní knihovny.  

Žákovská dokumentace je uložena v ředitelně školy, všichni pracovníci jsou poučeni o povinnosti 
zachovávat mlčenlivost o údajích osobního charakteru dětí a jejich rodičů. Aktuálnost a obsahová správnost 
pedagogické dokumentace je pravidelně kontrolována ŘŠ a ZŘŠ, nejsou zjišťovány závažnější nedostatky. 

Školní matrika je vedena v listinné i elektronické podobě, u žáků 1. a 6. ročníku již pouze v 
elektronické podobě.  

Žáci mají možnost relaxace během vyučování, za příznivého počasí mohou o hlavních přestávkách 
pobývat v areálu zámeckého parku nebo na fotbalovém hřišti. Mohou využít široké nabídky zájmových a 
mimoškolních činností. Organizujeme základní i rozšiřující plavecký výcvik, ozdravné pobyty v přírodě a 
lyžařský kurz,  žáci se zúčastňují výuky dopravní výchovy na DDH v Litoměřicích. Vedeme žáky 
k vytváření vztahu k tělovýchově a sportu. 
 
Technický stav budovy 

Z důvodu nedostatku finančních prostředků docházelo v budově v Ploskovicích v tomto školním roce 
pouze k nutným opravám, zejména k těm, které si vyžádaly hygienické předpisy. Byla dokončena výměna 
osvětlení a vyměněna podlahová krytina v tělocvičně. Do jedné učebny byly zakoupeny nové lavice a bylo 
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nainstalováno nové zabezpečovací zařízení. Během hlavních prázdnin budou vyměněny lavice v ostatních 
třídách. Trvale nás trápí nedostatek odborných učeben a zastaralé vybavení. 
         Rozložení učeben ve škole zůstává stejné, nadále využíváme také travnaté hřiště TJ Sokol  
Ploskovice a školní pozemek.  

V budově v Třebušíně v tomto školním roce neproběhly žádné úpravy, na rozsáhlou generální 
opravu stále čeká tělocvična, která se od předchozího školního roku na základě posudku statika nepoužívá. 
Dětské hřiště, které slouží mateřské škole, je mimo provoz. 
 

2. Přehled oborů vzdělávání 

2.1. Přehled vzdělávacích programů 

Ve školním roce 2009/2010 pokračovala již třetím rokem výuka podle vlastního ŠVP, v 1.,2.3.,6. a 7. a 
8.ročníku se vyučovalo podle školního vzdělávacího programu Pestrá škola - školní vzdělávací program pro 
základní vzdělávání, č.j. 178/07.  
      Ve 4.,5. a 9. ročníku dobíhala výuka podle vzdělávacího programu Základní škola č.j 16847/96-2 ve 
znění následných úprav a doplňků.  

Výuka jazyků: 3.- 7., 9. ročník - anglický jazyk, 8. ročník - německý jazyk. V 7. ročníku začíná podle 
ŠVP výuka dalšího cizího jazyka – v 7. a 9. ročníku je to letos německý jazyk, v 8. ročníku pak anglický 
jazyk.  

Ve školním roce 2009/2010  probíhala, jako i v roce předchozím kontrola funkčnosti našeho školního 
vzdělávacího programu Pestrá škola - ŠVP ZV. Vyučující v rámci předmětových komisí a metodických 
sdružení zahrnuli do programu zamýšlené úpravy za účelem zkvalitnění programu. Tyto úpravy byly 
vypracovány a projednány v pedagogické radě a budou do programu začleněny počínaje školním rokem 
2010/2011.  
 
 
1. stupeň    

Předmět ŠVP ZŠ 
 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 
Český jazyk 9 10 8 8 8 
Cizí jazyk   3 3 3 
Matematika 4 5 5 5 5 
Prvouka 2 2 2   
Přírodověda    1 2 
Vlastivěda    2 2 
Hudební výchova 1 1 1 1 1 
Výtvarná výchova 1 1 2 2 1 
Praktické činnosti 1 1 1 1 2 
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 
Celkem  20 22 24 25 26 
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2. stupeň 
Předmět ŠVP ZŠ 

 6. 7. 8. 9. 
Český jazyk 5 4 4 5 
1. cizí jazyk 3 3 3 3 
Matematika 4 4 4 5 
Fyzika 2 2 2 2 
Informatika 1 1 1 2 
Biologie/Př. 2 2 2 1 
Chemie   2 2 
Zeměpis 3 2 1 1 
Dějepis 2 2 2 2 
Občanská výchova 1 1 1 1 
Výchova ke zdraví(rodinná vých.) 1 1 1 1 
Hudební výchova 1 1 1 1 
Výtvarná výchova 2 1 1 1 
Praktické činnosti 2 2 2  
Tělesná výchova 2 2 2 2 
Volitelné předměty     
2.cizí jazyk/konverzace  2 2 1 
Domácnost   1 1 
Celkem 30 30 31 31 

K výuce jednotlivých předmětů byly v souladu s platnými učebními dokumenty vypracovány časově 
tematické plány. Učební plány a osnovy ve školním roce 2009/2010 byly splněny.  
 
 
3. Údaje o pracovnících školy 

3.1.  Celkový přehled zaměstnanců školy  

Pracovní zařazení Počet pracovníků Úvazek 
Vedení školy 2 2 
Učitelé 1. st. 5 5 
Učitelé 2. st. 6 4,682 

Asistent pedagoga 1 0,875 
Vychovatelky ŠD 3 2,185 

Ekonom 1 0,5 
Provozní zaměstnanci 4 2,86 

Zaměstnanci ŠJ 5 3,506 
Učitelky MŠ 5 2,872 

Celkem 32 24,48 
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3.2. Kvalifikace, aprobovanost, praxe 

Součást Tříd. prac. zařazení úvazek 
Stupeň 

vzdělání aprobace 
Praxe 
(let) 

Vedení školy  ŘŠ 1 VŠ Nš, Rj 37 
  ZŘS 1 VŠ Nj, D 5 

1. stupeň 1. a 2. učitel 1 VŠ učitelství 1. st. 14 
  učitel 1 VŠ učitelství 1. st. 29 
 3.-5. učitel 1 VŠ učitelství 1. st. 9 
  učitel 1 SŠ bez ped. kvalif. 29 
  učitel 1 Bcl. specializace v pedag. 18 

2. stupeň 6. učitel 1 SŠ Studující PF – Př, Tv 1 
 7. učitel 1 VŠ Čj, Hv 12 

 8. učitel 0,727 VŠ 
sociál služby, učitelství 

pro střední školy 5 
 9. učitel 1 VŠ VŠ tech. směru 3 

Další vyučující  učitel 0,5 VŠ Bi, Ch 6 
  učitel 0,227 SŠ Spgš, vychovatelství 33 
  učitel 0,455 VŠ VŠ, M, zákl. tech. 19 

Další ped. prac.  asist.pedag. 0,875 SŠ Spgš, učitelství pro MŠ 22 
ŠD - vychovatelky  vychovatelka 0,839 SŠ Spgš, vychovatelství 33 

  vychovatelka 0,393 SŠ Spgš, vychovatelství 32 
  vychovatelka 0,953 SŠ Spgš, vychovatelství 33 

MŠ  učitelka MŠ 1 SŠ Spgš, učitelství MŠ 25 
  učitelka MŠ 1 SŠ Spgš, vychovatelství 14 
  učitelka MŠ 0,612 SŠ Spgš, učitelství MŠ 32 
  učitelka MŠ, 0,129 SŠ Spgš, učitelství MŠ  
  učitelka MŠ, 0,131 vyučena nekvalifikovaná  

 
3.3. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců 
 
Odchody – pracovní zařazení důvod 
Kuchař   ŠJ výpověď dohodou  - jiné zaměstnání 
Kuchařka  ŠJ invalidní důchod 
Uklizečka starobní důchod 
Asistentka pedagoga konec smlouvy na dobu určitou 
Učitelka 2. Stupně konec smlouvy na dobu určitou 
Učitelka 1. Stupně výpověď z organizačních důvodů (nadbytečnost) 
 
Nově přijatí zaměstnanci – pracovní zařazení:  

- ředitelka školy ( zástup za rodičovskou dovolenou) 
- údržbář 
- kuchařka ŠJ   
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- uklizečka 

 

 

 

4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijímacím řízení vycházejících žáků 

 

4.1. Zápis k povinné školní docházce 

Zápis žáků do 1.ročníku proběhl ve dnech 3. a 12. 2. K zápisu do 1.ročníku bylo přihlášeno celkem 
12 žáků, z toho 5 žáků po odkladu školní docházky. Všichni žáci byli přijati k povinné školní docházce na 
ZŠ. 

 
4.2. Výsledky rozmisťovacího řízení 

Ve školním roce 2009/2010 ukončilo povinnou školní docházku 14 žáků 9. ročníku, 2 žáci         8. 
ročníku a 1 žák 7. ročníku. Všichni žáci byli přijati v prvním kole přijímacího řízení. Výchovná poradkyně 
pravidelně seznamovala žáky s nabídkou středních škol a učebních oborů. Na školních webových stránkách 
byly průběžně zveřejňovány veškeré dostupné informace a odkazy související s přijímacím řízením. Žáci 9. 
ročníku se zúčastnili v rámci vyučování výstavy „ŠKOLA 2009 - cesty k dalšímu vzdělávání“. Někteří žáci 
využili prezentaci středních škol na Úřadu práce v Litoměřicích. 

 
 

Přehled o výsledcích rozmisťování vycházejících žáků: 

Jméno a příjmení 
žáka Škola Studijní obor 

Druh 
studia

Jan Kapitán  zemědělec, farmář U 
Ondřej Fabičovič SŠ Pohoda cukrář U 
Robert Cibulka SOŠ technická Lovosice mechanik opravář motor.vozidel U 
Vratislav Rybář SŠ Pohoda kuchař - číšník U 
Kristýna Kaiserová SOŠ Česká Lípa ekologie a životní prostředí M 
Jakub Míček ISŠ, Dlouhá, Litoměřice instalatér U 
Lukáš Pejzl ISŠ, Dlouhá, Litoměřice instalatér U 
Ladislav Petrák SOŠ technická Lovosice aplikovaná chemie M 
Erika Strnadová soukromá SOŠ veřejnosprávní činnost M 
Jan Štěpánek ISŠ, Dlouhá, Litoměřice instalatér U 
Jan Vaďura SOŠ technická Lovosice mechanik opravář motor.vozidel U 
Lukáš Valenta SOŠ veterinární veterinářství M 
Denisa Vaněčková VOŠ OA Ekonom Litoměřice  M 
Jan Vlk ISŠ, Dlouhá, Litoměřice kuchař - číšník U 
Denys Zvarych ISŠ, Dlouhá, Litoměřice instalatér U 
Petr Jurczak ISŠ, Dlouhá, Litoměřice instalatér U 
Dominik Tomášek VOŠ OA EkonomLitoměřice  M 
Andrea Cibulková ISŠ, Dlouhá, Litoměřice prodavač smíšeného zboží U 
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání   
 
5.1. Souhrnný přehled hodnocení prospěchu 
 
Prospěch za 1.pololetí školního roku 2009/2010 

        Žáci   Prospěch           
          Celkový   Počet známek   Ø 

Tř
íd

a 

Třídní učitel ce
lk

em
 

ch
la

pc
i 

dí
vk

y 

vy
zn

am
en

án
í 

pr
os

pě
li 

ne
pr

os
pě

li 

1 
vý

bo
rn

ý 

2 
ch

va
lit

eb
ný

 

3 
do

br
ý 

4 
do

st
at

eč
ný

 

5 
ne

do
st

at
eč

ný
 

ne
ho

dn
oc

en
 

pr
ům

.zn
ám

ka
 

1.  12 7 5 12   72 5     1,06
2. Mgr. Iveta Šteiglová 13 5 8 9 4  71 14 5 1   1,30
3. Mgr. Gabriela Sokolová 15 11 4 9 6  63 33 14 2   1,60
4.  10 7 3 1 9  39 28 14 9   1,92
5.  6 3 3 3 3  29 14 7 4   1,74
6. Stanislava Slavětínská 11 6 5 4 6  73 27 22 8  13 1,73
7. Mgr. Hana Průšová 17 13 4 0 13 4 66 65 70 46 8  2,47
8. Mgr. Lenka Martínková 13 9 4 1 10 2 53 52 47 37 3 16 2,40
9. Ing. Jan Kubů 14 10 4 3 10 1 78 57 44 42 2 1 2,25

 
Prospěch za 2.pololetí školního roku 2009/2010 

        Žáci   Prospěch             
          Celkový   Počet známek   Ø 

Tř
íd

a 

Třídní učitel ce
lk

em
 

ch
la

pc
i 

dí
vk

y 

vy
zn

am
en

án
í 

pr
os

pě
li 

ne
pr

os
pě

li 

1 
vý

bo
rn

ý 

2 
ch

va
lit

eb
ný

 

3 
do

br
ý 

4 
do

st
at

eč
ný

  
5 ne

do
st

at
eč

n ý
 

ne
ho

dn
oc

en
i 

pr
ům

.zn
ám

ka
 

 1.   12 7 5 12   76 8     1,10 
 2.  Mgr. Iveta Šteiglová 13 5 8 9 4  69 15 5 2   1,34 
 3.  Mgr. Gabriela Sokolová 15 11 4 8 7  62 40 16 2   1,65 
 4.   10 7 3 5 4 1 50 23 6 10 1  1,77 
 5.   6 3 3 4 1 1 35 9 7 1 2  1,63 
 6.  Stanislava Slavětínská 11 6 5 4 6  67 32 19 12  13 1,82 
 7.  Mgr. Hana Průšová 17 13 4 0 14 3 64 64 68 50 9  2,51 
 8.  Mgr. Lenka Martínková 13 9 4 3 8 1 64 45 39 41 3 16 2,34 
 9.  Ing. Jan Kubů 14 10 4 3 10 1 81 53 37 51 1 1 2,28 
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Pozn. : Dva žáci započítaní do celkového počtu žáků nejsou započítáváni do průměrů známek, neboť se 
nedostavili do naší školy ke klasifikaci - žijí trvale mimo Českou republiku, s níž nejsou ve spojení (Velká 
Británie). Rodiče bohužel před odjezdem neinformovali školu a nedohodli se na způsobu vzdělávání - případ 
sleduje škola ve spolupráci s příslušným odborem sociální péče MÚ Lovosice.  
 
 

 

5.2. Souhrnný přehled hodnocení chování 

Hodnocení chování za 1.pololetí školního roku 2009/2010 

     Třídní učitel Řed.školy Chování 

Třída Třídní učitel po
če

t ž
ák
ů 

po
ch

va
la

 

na
po

m
en

ut
í 

dů
tk

a 

po
ch

va
la

 

dů
tk

y 

us
po

ko
jiv

é 

ne
us

po
ko

jiv
é 

 1.  12 12 0 0 0 0 0 0 
 2. Mgr. Iveta Šteiglová 13 6 1 1 0 0 0 0 
 3. Mgr. Gabriela Sokolová 15 6 4 2 0 0 0 0 
 4.  10 5 1 3 0 2 0 0 
 5.  6 4 0 1 0 1 0 0 
 6. Stanislava Slavětínská 11 10 3 1 0 1 0 0 
 7. Mgr. Hana Průšová 17 3 8 8 0 5 4 0 
 8. Mgr. Lenka Martínková 13 6 6 6 0 4 1 3 
 9. Ing. Jan Kubů 14 4 4 8 0 3 1 0 

 

 

Hodnocení chování za 2.pololetí školního roku 2009/2010 

      Třídní učitel Řed.školy Chování 

Třída Třídní učitel po
če

t ž
ák
ů 

po
ch

va
la

 

na
po

m
en

ut
í 

dů
tk

a 

po
ch

va
la

 

dů
tk

y 

us
po

ko
jiv

é 

ne
us

po
ko

jiv
é 

 1.   12 13 1 3 0 1 0 0 
 2.  Mgr. Iveta Šteiglová 13 8 2 2 0 1 0 0 
 3.  Mgr. Gabriela Sokolová 15 3 4 3 0 3 2 0 
 4.   10 3 1 3 0 1 0 1 
 5.   6 4 0 2 0 0 1 0 
 6.  Stanislava Slavětínská 11 18 1 3 0 2 2 1 
 7.  Mgr. Hana Průšová 17 2 5 6 0 7 4 1 
 8.  Mgr. Lenka Martínková 13 5 4 5 0 4 1 2 
 9.  Ing. Jan Kubů 14 12 0 3 0 2 2 1 
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5.3. Souhrnný přehled zameškaných hodin 

1.pololetí školního roku 2009/2010 

      A B S E N C E 
      Celkem ve třídě Průměr na žáka 

Třída Třídní učitel Po
če

t ž
ák
ů 

ce
lk

em
 

om
lu

ve
ná

 

ne
om

lu
ve

ná
 

ce
lk

em
 

om
lu

ve
ná

 

ne
om

lu
ve

ná
 

 1.   12 176 176 0 14,67 14,67 0 
 2.  Mgr. Iveta Šteiglová 13 645 645 0 49,62 49,62 0 
 3.  Mgr. Gabriela Sokolová 15 455 455 0 30,33 30,33 0 
 4.   10 539 539 0 53,90 53,90 0 
5.   6 201 201 0 33,50 33,50 0 
 6.  Stanislava Slavětínská 11 969 969 0 88,09 88,09 0 
 7.  Mgr. Hana Průšová 17 1050 1048 2 61,76 61,65 0,12 
 8.  Mgr. Lenka Martínková 13 684 661 23 52,62 50,85 1,77 
 9.  Ing. Jan Kubů 14 981 979 2 70,07 69,93 0,14 
 Celkem 111 5700 5673 27 50,51 50,28 0,23 
 
2.pololetí školního roku 2009/2010 

      A B S E N C E 
      Celkem ve třídě Průměr na žáka 

Třída Třídní učitel Po
če

t ž
ák
ů 

ce
lk

em
 

om
lu

ve
ná

 

ne
om

lu
ve

ná
 

ce
lk

em
 

om
lu

ve
ná

 

ne
om

lu
ve

ná
 

 1.   12 385 385 0 32,08 32,08 0 
 2.  Mgr. Iveta Šteiglová 13 668 668 0 51,38 51,38 0 
 3.  Mgr. Gabriela Sokolová 15 656 656 0 43,73 43,73 0 
 4.   10 696 696 0 69,60 69,60 0 
5.   6 265 265 0 44,17 44,17 0 
 6.  Stanislava Slavětínská 11 1157 1157 0 105,18 105,18 0 
 7.  Mgr. Hana Průšová 17 1691 1689 2 99,47 99,35 0,12 
 8.  Mgr. Lenka Martínková 13 1060 1048 12 81,54 80,62 0,97 
 9.  Ing. Jan Kubů 14 1702 1702 0 121,57 121,57 0 
 Celkem 111 8280 8266 14 72,08 71,96 0,12 
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 Celkem za školní rok 111 13980 13939 41 61,30 61,12 0,18 
 

 

 

5.4. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Ve školním roce 2009/2010 navštěvovalo Základní školu Ploskovice 5 žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami, z toho dva na 1. a tři na 2. stupni. Jedná se o žáky s vývojovými poruchami učení, v jednom 
případě pak o žáka s vývojovou poruchou chování. Na základě doporučení odborných pracovišt (PPP, SPC) 
jsou tito žáci integrováni, škola pro kvalitní práci s nimi i jejich rodiči vypracovala individuální vzdělávací 
plány. Tito žáci navštěvovali též dyslektickou ambulantní poradnu.  

Nízký počet žáků ve třídě umožňuje zvýšený individuální přístup k slabším a integrovaným žákům 
s poruchami učení (diferencované zadávání úkolů pro školní i domácí práci), východiskem pro klasifikaci je 
plnění úkolů stanovených individuálními vzdělávacími programy a metodickými doporučeními. 

5.5. Testování žáků 

V letošním školním roce se  žáci  5. – 9. třídy zúčastnili srovnávacích testů SCIO z českého jazyka, 
matematiky a obecných studijních předpokladů a žáci 9.třídy pak ještě z cizího jazyka. Výsledky testování 
viz. příloha č. 2. 
            Vzdělávací výsledky školy jsou výrazně ovlivněny tím, že vysoké procento žáků školy vyrůstá ve 
velmi nepodnětném sociokulturním rodinném prostředí, podpora vzdělání v těchto rodinách je na velmi 
nízké úrovni. 

 

5.6. Účast v soutěžích 

V průběhu školního roku se žáci 1. i 2.stupně účastnili celé řady sportovních i vědomostních soutěží :  

- Hry třetího tisíciletí v Račicích - děti z naší školy bojovaly ze všech sil a byly platnými členy 
smíšených družstev. 

- Matematická olympiáda – někteří žáci se pokusili vyřešit úlohy školního kola, nikdo však 
nepostoupil do dalších kol 

- Dějepisná olympiáda žáků 8. a 9. tříd – proběhlo školní kolo a do okresního kola postoupila Erika 
Strnadová z 9. tř. V okresním kole se umístila na 38. místě 

- Biologická olympiáda – školního kola se zúčastnilo 6 žáků 6. – 9. tř. Nikdo nepostoupil do okresního 
kola. 

- Chemická olympiáda - školního kola se zúčastnilo 6 žáků 9. tř. Nikdo nepostoupil do okresního kola. 

- Matematický klokan – školního kola se zúčastnili všichni žáci 2. – 9. třídy – do okresního kola 
postoupili 2 žáci ze 3. třídy  

- Zimní přírodovědná soutěž - Jiřinka Valentová z 1.třídy obsadila 3. místo, Jaroslav Křikava 
ze 3. třídy 2. místo a Tereza Vichrová ze 3. třídy 3. místo. 
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- Dopravní soutěž mladých cyklistů - školní kolo v jízdě zručnosti na jízdním kole. Nejméně trestných 
bodů nasbíral Michal Fanta ze 7. třídy a zaslouženě zvítězil. 

- Vybíjená mladších žáků – oblastní kolo. Družstvo obsadilo 4. místo a nepostoupilo do okresního 
kola. 

- Zelená stezka – ekologicko-přírodovědná soutěž: soutěžilo 15 žáků 5. – 9.tř. ve 3 družstvech. Žáci 
obsadili 7., 8. a 11. místo.   

- Soutěž v lehké atletice žáků 1.stupně – v okresním finále se umísti Vojtěch Horčík z 5.tř. na 7.místě 
a Petr Hervert ze 3.třídy na 4.místě 

- Odznak všestrannosti olympijských vítězů – družstva 6.a 7. tříd – družstvo se umístilo na 11.místě 

- Internetová soutěž s ekologickým zaměřením „Život kolem nás“ pro žáky 1.stupně -.třída obsadila 
společně s dalšími školami 4.místo 

- Regata dračích lodí  v Račicích – družstvo naší školy obsadilo 3.místo 

- Koumák – soutěž vypsaná lovosickým gymnáziem- zúčastnilo se z 8.a 9. tř. 8 žáků  a z 6.a 7. tř. 13 
žáků. na bodovaných místech v závěrečném kole se umístily Monika Součková na 12., Diana 
Kopecká na 15. a Martina Váňová na 14. místě Velkým úspěchem však je umístění naší školy na 
celkovém 1. místě. 

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 

Druh studia Pracovník 
Studium v oblasti pedagogických věd S.Slavětínská – studium učitelství pro 2.st.ZŠ  Čj, Tv 
 

Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 

Druh studia Pracovník 
Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky Mgr. Zuzana Hrdličková – studium pro zástupce ŘŠ 

Studium k prohlubování odborné kvalifikace 

Předmět Počet kurzů Zaměření kurzů 
Pedagogika a psychologie 12 Osobnostní a sociální výchovu, práci se třídou a s 

problémovými žáky a osobnost učitele 
Metodika  1 Konference metodického portálu 
Sociálně patologické jevy 2 Práce s drogově závislými dětmi, doping 
Školní jídelna 2 Vedení školní jídelny 
ICT 4 Úspěšný žák digitálního věku; multimédia 
Cizí jazyk 4 Tvořivé hry, metodika výuky jazyků; jazykový kurz Aj 
Prvouka 1 Zdravé zuby 
Chemie 1  
Zeměpis 1 Jak učit o EU 
Občanská výchova 4 Multikulturní svět, e-twinning 
Environmentální výchova 2 Konference Kapradí; seminář k projektu Škola pro udržitelný 

i
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Jiná školení 2 Spisová a archivační služba; EU peníze školám 
 
Škole chybí kvalifikovaný výchovný poradce a preventista. V příštím školním roce bude nezbytné 

zahájit studium pro výchovného poradce a následně v nejbližších letech pro preventistu SPJ. 
 

 

 

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

7.1. Zájmové útvary 

Žáci mohou po celý rok využívat široké nabídky zájmových a mimoškolních aktivit: 
 V rámci činnosti školní družiny mohli všichni žáci navštěvovat tyto zájmové útvary: 

Název Vedoucí 
Počítače - Ploskovice Jana Hrdličková 
Sportovní kroužek - Ploskovice Jana Hrdličková 
Šikovné ruce - Třebušín Božena Doležalová 
Sportovní hry v přírodě - Třebušín Božena Doležalová 
 
 Z další nabídky zájmových útvarů si žáci mohli vybrat: 

Název Vedoucí 
Hra na zobcovou flétnu - Ploskovice Mgr. Gabriela Sokolová 
Hra na zobcovou flétnu - Třebušín Mgr. Iveta Šteiglová 
Anglický jazyk Mgr. Lenka Martínková 
Literárně – dramatický kroužek - Třebušín Mgr. Dana Šubrtová 
Míčové hry Ing. Jan Kubů 
Německý jazyk pro 1. stupeň Eva Plicková 
Ruský jazyk Mgr. Miluše Karfíková 
Zábavná čeština Stanislava Slavětínská 
Sborový zpěv Mgr. Hana Průšová 
Modelářský kroužek  pan Gerlický 
Turistický kroužek Bc. Jindra Pešková 
 

7.2. Mimoškolní aktivity a akce školy 

Škola uspořádala celou řadu zdařilých akcí, kde se žáci mohli něco naučit, pobavit se nebo změřit 
síly se spolužáky či žáky jiných škol. Děti také připravily několik pěkných vystoupení, se kterými se 
prezentovaly na veřejnosti: 

 
Září: 

- Slavnostní zahájení školního roku, vítání prvňáčků 
- Žáky 1.stupně a MŠ navštívilo divadlo s pohádkou s ekologickou tematikou 
- Žáci 8. a 9.tř. se zúčastnili besedy se sexuologem Na slovíčko, pane doktore 
- Byl zahájen plavecký výcvik žáků 3. a 4. třídy 
- 6 žáků 2. stupně se zúčastnilo soutěže Hry třetího tisíciletí 
- Žáci 3. třídy navštívili poštu a obecní úřad v Ploskovicích 
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Říjen: 
- 4. třída zahájila výuku dopravní výchovy na DDH v Litoměřicích 
- 9.tř. navštívila Památník Terezín 
- Proběhl Běh zámeckým parkem, který každoročně škola organizačně zajišťuje 
- Žáci 8.a 9.tř. navštívili pořad Memento s Radkem Johnem 
- Pro děti a rodiče jsme připravili Halloween – podvečer plný soutěží, zábavy a strašidel s pohoštěním 

od sponzorů 
 

Listopad: 
- 7.tř. navštívila Oblastní galerii v Litoměřicích, kde byl pro děti připraven výukový program 
- 9.třída navštívila výstavu "ŠKOLA 2009" - cesty k dalšímu vzdělávání, která 

 je nabídkou a prezentací středních škol a učilišť z celého litoměřického regionu. 
 
Prosinec: 

- Pro děti z MŠ v Žitenicích připravily p. učitelky 1. a 2. třídy odpoledne plné her a soutěží Vyrob si 
svého kapříka 

- Vánoční výzdoba vstupů do třídy - školní soutěž  
- Děti v MŠ a na 1. stupni navštívil Mikuláš (žáci 9.třídy) 
- Vánoční vystoupení  žáků 1.a 2. třídy v penzionu pro důchodce v Třebušíně 
- Vánoční vystoupení  žáků 1.a 2. třídy v kostele v Třebušíně 
- Vánoční vystoupení  žáků pro důchodce v Ploskovicích 
- Vánoční výstava Klubu šikovných rukou Litoměřického regionu - přispěli jsme pracemi dětí (ŠD, 

PČ, Vv)  
- Žáci 1. stupně navštívili předvánoční Prahu a výstavu kostýmů ze seriálu Arabela 
- Ve třídách proběhly vánoční besídky 
- Zpívání na schodech - poslední den před prázdninami zazpíval školní pěvecký sbor koledy a vánoční 

písně 
 

Leden: 
- Děti z 1.a 2. tř. vyrazily bobovat a sáňkovat 
- 1.a 2. tř. navštívila divadlo v Litoměřicích 

 
Únor: 

- Divadelní představení v Třebušíně pro1., 2. a 5. třídu 
- Zápis do 1. tř. – děti doprovázely pohádkové postavy 
- Sváťovo dividlo – představení pro 1., 2. tř. a MŠ 
- Pokračování výuky dopravní výchovy žáků 4. tř. na DDH v Litoměřicích 

 
Březen: 

- Pokračování výuky dopravní výchovy žáků 4. tř. na DDH v Litoměřicích 
- Žáci 1.a 2.třídy navštívili Městskou knihovnu v Litoměřicích 
- Uskutečnil se lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku a ostatní zájemce z řad žáků 

- přivítali jsme u nás cvičitele s tygrem, kterého od žáků neoddělovaly mříže, ale procházel se volně 
po tělocvičně. 

 
Duben:  

- Velikonoční výstava Klubu šikovných rukou Litoměřického regionu - přispěli jsme pracemi dětí 
(ŠD, PČ, Vv)  

- Žáci 3. – 5. tř. se zúčastnili meziškolního turnaje ve vybíjené 
- Žáci 3. – 5. tř. se zúčastnili oblastního kola vybíjené 
- Žáci 3. – 5. tř. se zúčastnili oblastního kola v kopané mladších žáků Mc Donald Cup 
- Žáci 5. – 9. tř. se zúčastnili ekologicko přírodovědné soutěže Zelená stezka v Krásné Lípě 
- Uskutečnilo se školní kolo dopravní soutěže žáků 4. – 8. třídy 
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Květen. 

- Vystoupení dětí 1., 2. tř. a MŠ v penzionu pro důchodce v Třebušíně ke Dni Matek 
- Vystoupení  žáků pro rodiče ke Dni matek v Ploskovicích 
- Exkurze do Prahy – Národní muzeum  – 8 .tř.  
- Škola v přírodě pro žáky 1.stupně s ekologickým programem v zařízení Natura Rumburk 
- Účast žáků 2. stupně na akci Státního zámku Ploskovice Pohádkový les 
- Školní výlet žáků 9. tř.- Krupka, Komáří vížka 
- Výlet žáků 1. stupně – Divadlo Spejbla a Hurvínka, Pražský hrad 
- Školní výlet žáků 8. tř. – ZOO Ústí nad Labem 
 

Červen: 
- Výlet žáků 2. stupně do Babylonu – odměna pro účastníky soutěže Koumák a olympiád 
- Ukončení výuky dopravní výchovy žáků 4. tř. na DDH v Litoměřicích 
- Návštěva divadelního představení - žáci 1.a 2.třídy 
- Poznávací exkurze 9. třídy – Ústí nad Labem (zdymadla, hrad Střekov, Vaňovský vodopád, Větruše) 
- Vystoupení žáků 1. a 2. tř. na vítání občánků v Třebušíně 
- Zúčastnili jsme se meziškolní sportovní olympiády v Liběšicích 
- Družstvo žáků 6. – 9.tř. se zúčastnilo regaty dračích lodí v Račicích 
- 29. 6. Se uskutečnilo tradiční fotbalové utkání 9. třídy proti výběru žáků z nižších ročníků 
- Slavnostní zakončení školního roku, rozloučení s vycházejícími žáky ve Státním zámku Ploskovice. 

 
Celou řadu zdařilých akcí také uskutečnila mateřská škola, např. návštěvy solné jeskyně v Litoměřicích, 

akci pro rodiče a děti Posezení s keramikou, návštěvy Divadla K. H. Máchy v Litoměřicích, sportovní 
olympiáda, drakiáda, slet čarodějnic aj. 
 
7.3. Projekty školy 

Stejně jako v loňském školním roce probíhaly projekty - stejné názvy, jiný obsah, neboť v našem 
ŠVP počítáme s tím, že např. osobnostní výchova vyžaduje pravidelnější působení než jen např. jednou za 
školní docházku. Proto se některé projekty v různých obměnách budou opakovat každoročně.  

Organizace projektového vyučování je různá, některé jsou připravovány pro všechny žáky 
dohromady (skupiny tvořené napříč třídami), některé zvlášť pro 1. a zvlášť pro 2. stupeň, některé si 
organizují samostatně vyučující v 1. a 2. třídě.  

Ve školním roce 2009/2010 tedy byly realizovány projekty:  
  
Třídíme odpad – který proběhl ve spolupráci se střediskem ekologické výchovy Sever, trval dvě hodiny a byl 
celoškolní. Žáci si uvědomovali, jak vzniká odpad, jak ho následně třídit. Děti 1. a 2. třídy byly vtaženy do 
pohádky „ Popelář Pepa". 
 
Komunikace a konflikt, poznej sám sebe – zaměřený na osobnostní a sociální výchovu, mezilidské vztahy a 
řešení konfliktních situací. Žáci pracovali ve třídních kolektivech 
 
Babylon – na téma cizojazyčné kultury a národnostní menšiny na našem území.Projekt byl dvouhodinový a 
byl určen žákům 6. - 9. ročníků. Žáci se v jednotlivých dílnách seznamovali s jazykem, zvyky a typickým 
způsobem života jednotlivých národů a menšin, naučili se některá slova a fráze a porovnávali je s naší 
mateřštinou. 
 
Evropská unie – celodenní a celoškolní projekt, jehož cílem je naučit děti samostatně vyhledávat a 
zpracovávat informace o státech EU.  Žáci pracovali ve třídních kolektivech, předem shromažďovali 
informace o státech, které si vylosovali, a jejich třech nejdůležitějších městech z oblasti kultury, sportu , 
politiky či ekonomiky. Společně je ve skupinách zpracovali a své práce pak představili ostatním spolužákům. 
 
Ochrana člověka za mimořádných událostí – tento projekt trval 4 hodiny a byl celoškolní. Uskutečnil se ve 
spolupráci s Českým hasičským záchranným sborem z Litoměřic. Nejprve proběhl požární poplach, druhou 
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část tvořila beseda, ukázka protipožární techniky a promítání s řešením úkolů z oblasti záchranného systému. 
Následně se žáci rozdělili do skupin složených s žáků 4. – 9. třídy a ověřili si své znalosti v soutěži. 
 
Zdravé zuby - studentky ze Střední pedagogické školy v Litoměřicích přednášely prvňákům a druhákům jak 
se správně starat o zuby a o tom, jak je nebezpečný zubní kaz. Děti si mohly  
vyzkoušet na modelu zubů, jak si správně čistit zuby a o celé této problematice si popovídat. Na závěr 
besedy si odnášely domů zubní pastu a kartáček na zuby. 
  

 
 
Kromě celoškolních projektů bylo letos realizováno v rámci předmětů několik dalších projektů jako např.: 
- v českém jazyce byl opět realizován projekt mediální výchovy Vyjadřování v médiích, jehož 

výstupem je žákovský časopis Školní novinky 
- ve 3. třídě proběhl projekt Vánoce zaměřený na tradice českých Vánoc s vyráběním vánočních 

dekorací 
- v ostatních třídách proběhly projekty Vychovej si své slušné dítě, Abeceda slušného chování, 

Nejsi na světě sám, Rodokmen, Co jsem viděl v zahraničí, Jak se žije ve městě a na vesnici. 
 

7.4. Hodnocení školy v oblasti prevence nežádoucích jevů 
Byl vypracován roční Plán protidrogové prevence (zahrnující nejen prevenci drog, ale i dalších 

nebezpečných jevů), jehož cílem bylo prostřednictvím samostatných akcí nebo zařazováním problematiky 
vhodně do různých předmětů, žáky nejen uchránit od problémů, ale případně jim ukázat možnosti, kam se 
obrátit o pomoc. Pravidelně aktualizována byla také nástěnka s informacemi. V celém areálu školy a 
zámeckého parku je vyhlášen zákaz kouření, konzumace alkoholu a jiných návykových látek. Dbáme na 
ochranu žáků před úrazy,  je zajištěna dostupnost prostředků první pomoci a kontaktu na lékaře. Nabízíme 
žákům řadu zájmových kroužků pro účelné využití volného času.  

 Vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu – zapojili jsme se do programu „Ovoce do škol“ a 
nabízíme žákům dotované školní mléko. Umožňujeme jim o velkých přestávkách dostatek volného pohybu 
venku a snažíme se, aby se v jídelníčku školních jídelen objevovalo co nejvíce ovoce a zeleniny 

Preventivně působíme v oblasti ochrany žáků před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy. 
Vyučující se zúčastňují s žáky besed na aktuální témata týkající se prevence sociálně patologických jevů, 
jejich předcházení i důsledkům.  

Rezervy jsou ve spolupráci s rodiči ohrožených dětí, při řešení zásadních problémů je postupováno 
v součinnosti s orgány péče o dítě, sociálními kurátory Mě Ú Litoměřice.  

7.5. Spolupráce s rodiči a dalšími organizacemi 

 Při škole pracuje výbor rodičů SRPŠ, který je složen se zástupců rodičů jednotlivých tříd, kteří byli 
zvoleni na prvních třídních schůzkách. Výbor se sešel jedenkrát ve školním roce a byly projednány otázky 
rodičů týkající se akcí školy a problémů kolem výchovy a vzdělávání a dále pak stravování ve školní jídelně. 
Byla ustanovena stravovací komise, která průběžně kontrolovala kvalitu a pestrost jídel. 
            Do pokladny SRPDŠ byly předány příspěvky rodičů ve výši 300 Kč na rodinu. Z těchto prostředků 
byly poskytovány příspěvky žákům na mimoškolní akce, kulturní programy a odměny do soutěží. Čerpání 
prostředků mohou rodiče sledovat průběžně na webových stránkách školy. 
 Rodiče jsou pravidelně informováni o prospěchu a chování žáků 2x ročně na třídních schůzkách. 
Kromě toho má každý vyučující konzultační hodiny, které mohou rodiče využívat podle potřeby. Vyučující 
využívají k informování rodičů žákovských knížek, emailové komunikace a webových stránek školy. 
 Škola úzce spolupracuje se zřizovatelem, Státním zámkem Ploskovice, Pedagogicko – 
psychologickou poradnou v Litoměřicích, SPC v Litoměřicích, Městskou knihovnou Litoměřice a při řešení 
výchovných problémů také s Policií ČR a orgány péče o dítě, sociálními kurátory Mě Ú Litoměřice. 
 
8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

    Ve dnech 1619.3.2010 proběhla ve škole kontrola ČŠI. Předmětem kontroly bylo: 
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- hodnocení podmínek průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou podle § 174 
odst. 2  písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků 
vzdělávání podle příslušných ŠVP; zjišťování a hodnocení naplnění ŠVP a jeho souladu s právními 
předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle §174 odst. 2 písm. c) školského zákona. 

- inspekční činnost podle §174 odst. 2 písm. a) školského zákona pro účely získávání analýzy 
informací o vzdělávání dětí, žáků a studentů v matematické gramotnosti. 

    
Celkové hodnocení školy: 
        Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice poskytuje 
základní a předškolní vzdělávání v souladu s požadavky školského zákona a rozhodnutími o zápisu do 
rejstříku škol a školských zařízeni Umožňuje rovnost přístupu ke vzdělávání a při přijímání dětí a žáků 
postupuje v souladu s právními předpisy. Účelně využívá finanční a materiální prostředky a zdroje ke 
zkvalitňování vzdělávání, zajišťuje bezpečnost i ochranu zdraví dětí a žáků, podporuje jejich všestranný 
fyzický i psychický vývoj.  

Školní vzdělávací programy jsou v souladu s Rámcovými vzdělávacími programy pro předškolní a základní 
vzděláváni  

Vzdělávací strategie pedagogů jsou systematické a promyšlené, umožňují komplexní rozvíjení klíčových 
kompetencí dětí a žáků s ohledem na jejich individuální možnosti a potřeby. Využíváním vhodných 
vzdělávacích strategií, integrovaného přístupu, využitím participace, motivace a aktivity dítěte a žáka je 
podporován rozvoj jejich osobnosti. Dílčí rizika v personálním a materiálním vybavení vedení školy umí 
překlenout dalším vzděláváním pedagogů a organizací vzděláváni. Škola realizuje předškolní a základní 
vzdělávání, které je na úrovni požadovaného stavu.  

 
II. 

Základní údaje o hospodaření školy 

viz. příloha č.3 –    výkaz zisku a ztrát za období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 

 

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. 

 

 

 

 

 


