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1. Základní údaje o škole 

1.1 Škola 

název školy Základní a Mateřská škola Třebívlice 

adresa školy U Zámku 7, 411 15 Třebívlice 

právní forma příspěvková organizace 

IČO 46773355 

IZO 600081834 

ředitel školy Mgr. Tomáš Rulf 

kontakt tel.: 416 596 018,                                                             
e-mail: zs.trebivlice@tiscali.cz                                     
www.zstrebivlice.wbs.cz 

 

1.2 Zřizovatel 

název zřizovatele Obec Třebívlice 

adresa zřizovatele Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice 

kontakt tel.: 416 596 095                                                         
fax.: 416 596 095                                               
e-mail: obec.trebivlice@tiscali.cz 

 

1.3 Součásti školy 

součást IZO kapacita umístění  

Mateřská škola 107565951 39 Masarykova 90 

Základní škola 102317364 195 U Zámku 7 

Školní družina 116500917 56 Komenského  
náměstí 19 

mailto:zs.trebivlice@tiscali.cz


Školní jídelna 102753709 220 U Zámku 7 

Komentář:   

Základní škola využívá dvě budovy, ředitelství a II. stupeň ZŠ společně se školní jídelnou 
jsou umístěny v budově č.p. v ulici U Zámku. I. stupeň ZŠ a školní družina využívají budovu 
č.p. 19 na Komenského náměstí. 

 

1.4 Základní údaje o součástech školy k 30. 9. 2012 

součást školy počet tříd/oddělení počet dětí/žáků počet dětí/žáků na 
třídu 

Mateřská škola 2 35 17,5 
I. stupeň ZŠ 5 75 15 
II. stupeň ZŠ 4 43 10,75 
ZŠ celkem 9 118 13,11 
Školní družina 2 56 28 
Školní jídelna ZŠ - 134+22+64 - 

Komentář:   

Škola měla od zřizovatele povolenu výjimku z počtu žáků. 

 

1.5 Základní údaje o součástech školy k 30. 6. 2013 

 

součást školy počet tříd/oddělení počet dětí/žáků počet dětí/žáků na 
třídu 

Mateřská škola 2 37 18,5 
I. stupeň ZŠ 5 75 15 
II. stupeň ZŠ 4 43 10,75 
ZŠ celkem 9 118 13,11 
Školní družina 2 56 28 
Školní jídelna ZŠ - 130 + 22 záv.strav.  

+ 42 doplňková 
činnost 

- 

 

1.6 Materiálně-technické podmínky školy 

 ZŠ MŠ 

učebny, herny 11+2 ŠD 2 
z toho odborné pracovny počítačová učebna, knihovna  
odpočinkový areál oplocená zahrádka, park oplocená zahrádka 
sportovní areál zapůjčování multifunkčního 

hřiště od obce, zapůjčování 
 



tělocvičny od Sokola 
Třebívlice a zapůjčování 
fotbalového hřiště od SK 
Třebívlice 

dílny ano ne 
žák. pozemky, zahrada ne ne 
žák. nábytek ve 3 třídách nové výškově 

stavitelné sestavy, 
v ostatních třídách starý, ale 
funkční nábytek, respektující 
hygienické a prostorové 
potřeby žáků, nábytek je 
postupně inovován 

v MŠ jsou nové stolky, 
židličky a hrací koutek, starý 
nábytek bude kompletně 
inovován 

vybavení učebními 
pomůckami 

používají se starší i nové 
pomůcky a sportovní náčiní 
odpovídající potřebám 
výchovně-vzdělávacího 
procesu, dle finančních 
možností jsou postupně 
dokupovány, učební 
pomůcky jsou zařazovány do 
kabinetů podle využitelnosti 
v jednotlivých předmětech a 
jsou spravovány správci 
kabinetů z řad 
pedagogických pracovníků 

používají se starší i nové 
pomůcky a sportovní náčiní 
odpovídající potřebám 
výchovně-vzdělávacího 
procesu, dle finančních 
možností jsou postupně 
dokupovány a obměňovány 

 

vybavení učebnicemi a 
učebními texty 

učební texty odpovídají 
vzdělávacímu programu ŠVP, 
žákům jsou zapůjčovány 
zdarma, používaný materiál 
(sešity, pracovní sešity, 
čtvrtky, atd.) si hradí žáci 

 

vybavení audiovizuální a 
výpočetní technikou 

4 interaktivní zařízení,         
33 PC s připojením 
k internetu z toho 24 pro 
žáky, 3 televizory, 2 
videorekordéry, 2 DVD 
přehrávače, 2 digitální 
fotoaparáty, videokamera a 
radiomagnetofony 
 

1 PC bez připojení 
k internetu, televizor, 
radiomagnetofon, 
promítačka, DVD přehrávač a 
digitální fotoaparát 

 

1.7 Údaje o školské radě 

datum zvolení  

počet členů školské rady 6 
kontakt Pavlína Seifertová, tel.: 606 276 615                  



www.srzstrebivlice.blog.cz 

 

1.8 Údaje o občanském sdružení při škole  

registrace SRPDŠ 

zaměření spolupráce se školou na úrovni vedení školy i 
tříd, vyjadřování se k chodu školy, podpora 
zájmové činnosti 

kontakt Pavlína Seifertová, tel.: 606 276 615                   

 

 

 

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 

 

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 

kód obor vzdělání zařazené ročníky 

79-01-C/01 Základní škola všechny 

 

2.2 Vzdělávací programy  

vzdělávací program zařazené ročníky 

ŠVP pro ZV Škola pro každého – č.j. 215/2007 všechny 

 

 

 

3. Přehled pracovníků školy 

 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

 fyzické osoby přepočtení pracovníci 

počet učitelů ZŠ 13 11,50 
počet vychovatelů ŠD 2 1,8 
počet učitelek MŠ 3 2,84 
počet správních 
zaměstnanců ZŠ 

5 3,26 

počet správních 
zaměstnanců MŠ 

1 0,84 

počet správních 4 3,17 



zaměstnanců ŠJ 

 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících podle úvazků 

pedagogičtí 
pracovníci 

funkce úvazek roků ped. 
praxe 

stupeň 
vzdělání 

aprobace 

1 ředitel 1,0 15 VŠ D, 1.st. ZŠ, 
spec. ped 

2  zástupkyně 1,0 25 VŠ R, Ov, vých. 
poradenství 

3 učitelka 1,0 14 VŠ 2. st. ZŠ 
4 učitelka 1,0 27 VŠ 1.st. ZŠ 
5 učitelka 1,0 27 VŠ 1.st. ZŠ 
6 učitelka 1,0 14 VŠ 1.st. ZŠ 
7 učitelka 1,0 27 VŠ 1.st. ZŠ 
8 učitelka 1,0 17 VŠ 2. st. ZŠ, Aj 
9 učitelka 1,0 32 VŠ Čj, Nj 
10 učitelka 0,409 8 VŠ Čj, Ov 
11 učitelka 0,681 11 VŠ Rj, Vv 
12 učitelka 1,0 8 VŠ M, F (Bc) 
13 učitelka 0,09 26 SŠ vychovatelka 
14 vychovatelka 1,0 26 SŠ vychovatelka 
15 vychovatelka 0,8 25 SŠ vychovatelka 
16 ved. uč. MŠ 1,0 35 SŠ učitelka MŠ 
17 učitelka MŠ 1,0 31 SŠ učitelka MŠ 
18 učitelka MŠ 0,84 29 VŠ 1.st. ZŠ, spec. 

ped 

 

 

3.3a Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků  

počet osob 

škola, 
zařízení 

fyzických z toho 
kvalifikovaných 

přepočtených 
na úvazek 

z toho 
kvalifikovaných 

% 
kvalifikovanosti 

ZŠ celkem 13 11 11,50 10,41 90,52 
z toho I. 
st. ZŠ 

6 5 4,6 4,4 95,6 

z toho II. 
st. ZŠ 

9 7 6,61 5,71 86,3 

MŠ 3 3 2,84 2,84 100 
ŠD 2 2 1,8 1,8 100 

 

 

 



 

3.3b Odborná kvalifikovanost a úvazky na stupni školy 

  

fyzické osoby 
přepočtení na plně 

zaměstnané 
nadúvazky 

ze sl. 4 učitelé ve třídách s 
žáky s SVP 

celkem 
z toho 
ženy 

celkem 
z 

toho 
ženy 

ze sl. 
4 bez 
kvalifi   
kace 

fyzické 
osoby 

týdenní 
počet 
hodin 

celkem 
přepočtení 

ze sl. 9 

ženy 

se 
spec. 
ped. 

kvalifik. 

celkem 
vyučujících 

16 15 14,01  13,01  1,1  0 0 0 0 0 

v 
mateřské 

škole 
3 3 2,8  2,8  0  0 0 0 0 0 

na I. 
stupni ZŠ 

6 6 4,6  4,6   0,2 0 0 0 0 0 

na II. 
stupni ZŠ 

9 8 6,61  5,61  0,9  0 0 0 0 0 

Komentář: 

 Na II. stupni ZŠ učila 2 hodiny nekvalifikovaně Hv vychovatelka z ŠD II, na I: a II. stupni 
ZŠ učila nekvalifikovaně učitelka s dlouholetou praxí, která dokončuje pedagogické vzdělání 
na UJEP v Ústí nad Labem.  

 

3.4 Pedagogičtí pracovníci ZŠ podle věkové skladby 

do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let 
nad 55 let do 
důchodového 

věku 

v 
důchodovém 

věku 
celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

 3 1 5  5  1   1 14 
  

 

3.4a Pedagogičtí pracovníci MŠ podle věkové skladby 

do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let 
nad 55 let do 
důchodového 

věku 

v 
důchodovém 

věku 
celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

     2  1    3 
  

 

 



 

 

 

3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících 

ostatní 
pracovníci 

funkce úvazek stupeň vzdělání počet 
odpracovaných 

let 

1 ekonomka 0,45 SŠ 37 
2 školník 1,00 SOU 38 
3 uklízečka 0,56 SOU 40 
4 uklízečka 0,50 SOU 27 
5 uklízečka 0,75 SOU 1 
6 uklízečka 0,84 SOU 31 
7 vedoucí kuchařka 0,88 SOU 18 
8 kuchařka 0,88 SOU 2 
9 kuchařka 0,88 základní 43 

10 vedoucí ŠJ 0,53 SŠ 37 

 

 

3.5a Správní zaměstnanci podle věkové skladby - celkem 

do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let 
nad 55 let do 
důchodového 

věku 

v 
důchodovém 

věku 
celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

 1  3  1 1 3   1 7 
 

 

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 

4.1 Zápis k povinné školní docházce 

školní rok počet 1. tříd počet dětí 
přijatých do 1. 

tříd 

z toho starších 
šesti let 

z toho odkladů 
pro další školní 

rok 

2006/2007 1 15 3 1 
2007/2008 1 16 0 1 
2008/2009 1 23 2 1 
2009/2010 1 18 1 4 
2010/2011 1 17 3 2 
2011/2012 1 14 2 1 
2012/2013 1 19 2 0 

 



 

 

 

4.2 Výsledky přijímacího řízení 

a) na víceletá gymnázia přijato: 0 

b) na soukromé školy přijeto: 0 
c) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z 9. ročníku 
přijato: 
gymnázia obchodní 

akademie 
zdravotní 

školy 
technicky 
zaměřené 

školy 

ostatní SŠ SOU celkem 

0 0 0 2 2  4 
d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou 
přijato: 

z 9. ročníků z nižších ročníků 
6 1 

e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 
v devátém ročníku:10 v nižším ročníku: 1 

 

4.3 Komentář k přijímání žáků do středních škol 

 Žáci se začínají cíleně připravovat na volbu povolání již od 6. třídy, převážně 
v hodinách Občanské výchovy, Pracovního vyučování a Výchovy ke zdraví.  Součástí osnov 
Pracovních činností v 8. a 9. ročníku s jednohodinovou týdenní dotací je téma Svět práce. 
Uvedené téma je zaměřeno na volbu povolání, sebepoznávání žáků, pracovní právo a 
kooperaci.           
 Žáci si dále mohou ve škole vypracovat test studijní orientace, jsou jim poskytovány 
služby PPP a IPS při Úřadu práce. O nabídkách středních škol a učilišť jsou žáci informováni 
zástupci středních škol přímo v ZŠ Třebívlice, nebo při návštěvě výstavy středních škol 
v Litoměřicích. 

Žáci byli přijati na obory: 

a) ukončené maturitní zkouškou: 

- předškolní a mimoškolní pedagogika, SPgŠ Litoměřice 
- elektrotechnik, SŠT Kost 
- obalová technika, SOŠ Štětí 
 
b) zakončené učňovskou zkouškou: 

- opravář zemědělských strojů, SŠT Most 
- instalatér, SŠT Most 
- kuchař – číšník, G-SOU a SOŠ Litoměřice 
- kadeřnice, G-SOU a SOŠ Litoměřice 



5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

Přehled o prospěchu za 1. pololetí 

ročník počet žáků prospělo 
s vyznamenáním 

prospělo neprospělo 

1. 15 10 4 1 
2. 15 12 3 0 
3. 16 11 5 0 
4. 20 7 10 3 
5. 11 5 6 0 
6. 7 1 6 0 
7. 8 1 6 1 
8. 15 4 11 0 
9. 10 0 10 0 

celkem 117 51 61 5 

 

Přehled o prospěchu za 2. pololetí 

ročník počet žáků prospělo 
s vyznamenáním 

prospělo neprospělo 

1. 13 10 2 1 
2. 15 12 3 0 
3. 16 10 6 0 
4. 18 5 13 0 
5. 11 3 7 1 
6. 8 0 8 0 
7. 8 1 6 1 
8. 16 4 12 0 
9. 10 1 9 0 

celkem 115 46 66 3 

 

5.2 Údaje o zameškaných hodinách 

pololetí počet 
omluvených 

hodin 

počet 
omluvených 

hodin na žáka 

počet 
neomluvených 

hodin 

počet 
neomluvených 
hodin na žáka 

1. 6036 52,03 184 1,58 
2. 6833 60,46 385 3,40 

celkem 12869 112,49 569 4,98 

 

 

 

 



Počet žáků a počet zameškaných hodin na žáka 

 ročník 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
 počet žáků ve třídě 

1. pololetí 15 15 16 20 11 7 8 17 10 
2. pololetí 15 15 16 18 11 8 8 17 10 
 počet 

zameškaných hodin 
1. pololetí 659 741 500 1121 371 562 836 926 320 
2. pololetí 762 540 961 1016 470 839 757 908 573 
 průměr 

zameškaných hodin na žáka 
1. pololetí 43,9 49,4 31,3 56,1 33,7 80,3 104,5 54,5 32 
2. pololetí 51,3 36,0 64,1 56,4 42,7 104,9 94,6 53,4 57,3 

 

5.3 Údaje o integrovaných žácích 

druh postižení počet žáků na 1. stupni ZŠ počet žáků na 2. stupni ZŠ 

mentální 5 1 
vývojové poruchy učení 0 1 

zdravotní ostatní 0 0 

 

5.4 Doplňující informace k údajům výchovně-vzdělávacího procesu 

 Všechny ročníky základní školy byly vzdělávány podle osnov ŠVP, jejichž učební 
programy pro jednotlivé předměty učitelé rozpracovali do časově tematických plánů. Plnění 
těchto plánů a jejich soulad s cíli základního vzdělávání průběžně kontrolovali učitelé a 
vedení školy při hospitační a kontrolní činnosti.      
 Povinné předměty jsou doplňovány povinně volitelnými předměty, v tomto školním 
roce probíhala výuka těchto povinně volitelných předmětů Výchova k udržitelnému rozvoji, 
Informační a digitální technologie, Konverzace v anglickém jazyce a Finanční gramotnost.
 Ve spolupráci se ZUŠ v Lovosicích byly ve škole otevřeny dvě třídy hry na hudební 
nástroj, kam žáci docházeli v době svého volna.      
 Na konci školního roku bylo povoleno konat 2 opravné zkoušky, z nichž 1 žákyně 
neprospěla.  Dále bylo povoleno konat doplnění klasifikace v náhradním termínu, na které se 
žákyně nedostavila. 

 

5.5 Hodnocení žáků 

 Způsob a zásady hodnocení prospěchu a chování žáků jsou součástí školního řádu a 
žáci jsou s nimi seznamováni na začátku školního roku. Žáci jsou hodnoceni průběžně 
známkou i slovně a celkově známkou či slovním hodnocením na konci každého pololetí. 
 Za první pololetí byl žákům vydán výpis z vysvědčení, na konci druhého pololetí žáci 
obdrželi vysvědčení.           

 



5.6 Informační systém vůči žákům a rodičům 

 Rodiče jsou informováni o akcích školy, prospěchu a chování žáků prostřednictvím 
žákovských knížek a notýsků. Ve čtvrtletí se mohou informovat na třídních schůzkách, nebo 
osobně u učitelů a vedení školy.        
 Žáci a rodiče se dále o školních akcích mohou informovat na webových stránkách 
školy: www. zstrebivlice.wbs.cz. 

 

5.7 Vzdělávání žáků se specifickými potřebami, dyslektická a logopedická poradna 

 Ve školním roce 2012/2013 bylo na základě odborných posudků pedagogicko-
psychologických poraden nebo speciálně pedagogických center integrováno celkem 7 žáků 
se specifickými vzdělávacími potřebami. Z těchto žáků bylo 6 vzděláváno v některých 
předmětech podle osnov přílohy ŠVP pro žáky s LMP. Těmto žákům učitelé pod dohledem 
výchovného poradce vypracovali individuální studijní plány tak, aby byly respektovány 
individuální specifické potřeby žáků.                                                                                       
 Pro žáky s logopedickými vadami a obtížemi byla provozována logopedická 
ambulantní poradna, kam žáci ZŠ a MŠ za doprovodu rodičů docházeli k nápravě.  Žáci 
s poruchami či potížemi učení navštěvovali ve škole dyslektickou ambulantní poradnu. 
 Žáci nezvládající učivo mohli po dohodě s vyučujícím docházet na individuální 
doučování. 

5.8 Výchovné poradenství a prevence rizikového chování 

 Sledování žáků s obtížemi i talentovaných žáků je úkolem výchovného poradce. 
Výchovný poradce se zabývá výchovnými problémy, vztahy ve škole, záškoláctvím                         
a kariérovým poradenstvím.                                                                                                                                         
 Na škole rovněž pracuje praventista rizikového chování, který ve spolupráci 
s výchovným poradcem zajišťuje akce zaměřené na prevenci patologických jevů jako je 
užívání návykových látek, rasismus a xenofobie, šikana a vandalismus. K těmto účelům má 
škola zpracovaný Minimální praventivní program.      
 V uplynulém školním roce přetrvávl problém kuřáctví žáků a u několika žáků 
záškoláctví. 

5.9 Akce na doplnění a zpestření výuky 

a) divadelní a filmová představení: 

Divadlo Sváťa – divadelní vystoupení pro I. stupeň 

Divadlo rozmanitostí Most – návštěva divadelního představení pro I. stupeň 

Bajaja – divadelní vystoupení pro I. stupeň a MŠ 

Divadlo Most - návštěva divadelního představení pro II. stupeň 

Vánoční koncert v kostele sv. Václava v Třebívlicích 

 



b) výchovně vzdělávací pořady a akce na podporu výuky předmětů: 

Beseda s myslivci – I. stupeň 

„Přijedeme za Vámi“ – přednáška o globálním oteplování a obnovitelných zdrojích energie ve 
vzdělávacím středisku na Leské – II. stupeň 

Hrajeme si na školu – 10 lekcí přípravného kursu pro předškoláky 

„Zdravé zuby“ – účast v projektu 

Beseda s kronikářkou obce 

„Pernštejni“ – historický šerm s výukou 

 

c) preventivně zaměřené a charitativní akce: 

„Jak se chovat při střetu se zlým psem“ – beseda pro I. stupeň 

Florbalové utkání se ZŠ Velemín 

Den dopravní výchovy – projektový den 

Den Země – projektový den 

„Kytičkový den“ – liga proti rakovině - sbírka  

Fond SIDUS – sbírka pro nemocné děti 

„Baronka Cup“ – florbalový turnaj 

„Coca Cola Cup“ – fotbalová turnaj 

„Mc Donald´s Cup“ – fotbalový turnaj 

Turnaj ve stolním tenise 

 

d) sběrové akce: 

Recyklohraní – sběr drobného elektrozařízení, baterií a mobilních telefonů 

Sběrová soutěž Kovošrotu Děčín – sběr papíru a PET lahví 

 

e) výlety, exkurze, návštěvy a zájezdy: 

Exkurze do žateckého pivovaru 

Exkurze do autodílny Reinhart 



Školní výlet I. stupeň: Veřejné akvárium v České Lípě, Státní zámek Zákupy, Muzeum 
Čtyřlístek v Doksech 

Školní výlet II. stupeň: Botanická zahrada v Teplicích, Severočeská hvězdárna a planetárium  
v Teplicích 
 

f) ostatní akce: 

Karneval na I. stupni 

Mikulášská nadílka pro MŠ a ŠD 

Den otevřených dveří a vánoční trhy 

Vystoupení pěveckého sboru pro veřejnost (posezení s důchodci, Den matek a vítání 
občánků) 

 

6. Zájmová činnost 

6.1 Přehled zájmových útvarů 

 Ve školním roce 2012/2013 pracovaly pod vedením pedagogů tyto zájmové kroužky: 

1) pěvecký sbor Granátek 
2) country tance 
3) kroužek keramiky 
4) zdravotnický kroužek 
5) dramatický kroužek 
6) tělovýchovně-pohybový kroužek 
7) florbalový kroužek 
8) školní časopis PAÁJA 

 
Florbalový kroužek vedl jeden z rodičů našich žáků. 

 

6.2 Webové stránky školy 

 Všechny součásti školy mají svou záložku na webových stránkách školy 
www.zstrebivlice.wbs.cz. Na webových stránkách je veřejnost informována o aktivitách 
školy, včetně úřední desky a archivu o činnosti v uplynulém školním roce.  
 Na webových stránkách školy má svou záložku i školní časopis PAÁJA, který pod 
vedením vyučující vydávají žáci v tištěné a elektronické podobě. 

 

6.3 Činnost školní družiny 

 V uplynulém školním roce byla plně využita kapacita 56 míst ve dvou odděleních 
školní družiny. Provozní doba družiny byla od 6.00 do 16.00 a péči v družině zajišťovaly dvě 

http://www.zstrebivlice.wbs.cz/


plně kvalifikované vychovatelky.        
 Školní družina se stará o vhodné využití volného času žáků a jejich bezpečí, rozvíjí 
zájmovou a sportovní činnost žáků. Pod činnost družiny patří i kroužek country tanců a 
pěvecký sbor GRANÁTEK, které často vystupují na veřejných akcích. Tyto kroužky vede jedna 
z vychovatelek.          
 V družině dále probíhají další akce jako společné vaření a pečení, výlety do okolí, 
táborák, maškarní bál, mikulášská besídka a hry v tělocvičně.    
 Příspěvky o činnosti školní družiny jsou umísťovány na webových stránkách školy. 

 

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách 

Spolupráce školy a dalších subjektů Obecní úřad Třebívlice 
ZUŠ Lovosice 
Pedagogicko-psychologická poradna 
Litoměřice, Most, Louny 
Speciálně-pedagogické centrum Litoměřice 
OSPOD MěÚ Lovosice, Louny 
Informační a poradenské centrum pro volbu 
povolání Litoměřice 
Věznice Bělušice 
4. brigáda rychlého nasazení Žatec 

Významné akce školy florbalový turnaj Baronka Cup 
adventní koncert pěveckého sboru 

Akce k prevenci rizikového chování zájmová činnost 
zapojení do projektů Sluníčkový den, Sidus 
Dopravní výchova 

Akce k environmentální výchově Den Země 
sběr druhotných surovin (PET lahve, papír, 
elektroodpad, baterie) 
péče o zeleň v okolí školy 

         

7.2 Účast žáků v soutěžích vyhlašovaných MŠMT 

název soutěže školní kolo okresní kolo krajské kolo 

Olympiáda českého 
jazyka 

5 0 0 

Přírodovědný klokan 22 0 0 

 

7.3 Účast žáků v ostatních soutěžích 

název soutěže počet žáků 

Coca-Cola Školský pohár (fotbal) 13 

Baronka Cup (florbal) 20 



Dopravní soutěž I. stupeň ZŠ 

Turnaj ve stolním tenise II. stupeň ZŠ 

 

 

 

8. Škola a projekty 

V letošním roce byl dokončen projekt EU peníze školám, který byl zahájen v roce 

2010 a postupně z tohoto projektu bylo vyčerpáno 848 334,- Kč na zkvalitnění podmínek 

výuky a další vzdělávání pedagogů.        

 Škole se dále zapojila do projektů: Zdravé zuby, VIP kariéra, škola využívá služby 

sdružení M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy), Školní mléko a 

Ovoce do škol. 

V rámci mezinárodní spolupráce je škola zapojena do těchto projektů: 

Program Cíl 3/Ziel 3, projekt: Příprava pro život – modelový projekt pro rozvoj osobnosti dětí 
a mládeže v Euroregionu Erzgebirge – Krušnohoří 
Program Cíl 3/Ziel 3, projekt: Centrum pro mimoškolní environmentální a jazykové 
vzdělávání, setkávání a trávení volného času pro děti a mládež z příhraniční oblasti 
FMP Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří, projekt: Poznej blíže svého partnera 
 
 
9. Školní vzdělávací program (ŠVP) 

 Školní vzdělávací program v ZŠ Třebívlice nese název Škola pro všechny a byl vytvořen 
na základě celostátně závazného Rámcového programu vzdělávání pro ZŠ. Ve školním roce 
2012/2013 byly všechny ročníky vzdělávány podle ŠVP. Součástí ŠVP je i příloha pro 
vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, podle které jsou vzděláváni integrovaní 
žáci.            
 Mimo základních předmětů jsou žákům od 6. do 9. ročníku nabízeny podle možností 
školy také volitelné předměty. Učitelé si mohou upravit strukturu a pořadí témat učiva 
v rámci svého tematického plánu pro daný školní rok. Také je možné doplňovat výuku 
dalšími akcemi, které ŠVP konkrétně neuvádí. 

       

10. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků 

školy 

10.1 Celkový počet absolvovaných akcí DVPP 

 počet akcí počet 
účastníků 

způsob studia 

ZŠ MŠ ZŠ MŠ  
10.1.1 studium ke splnění 

kvalifikačních předpokladů  
1 0 1 0 VŠ 

10.1.2 studium ke splnění dalších 
kvalifikačních předpokladů 

1 0 1 0 akreditované pracoviště 



10.1.3 studium k prohlubování 
odborné kvalifikace 

0 0 0 0  

10.1.4 celkem 2  2   

 

 

 

10.2 Komentář k dalšímu vzdělávání pracovníků, upřesnění akcí 

 10.1.1- jedna učitelka druhého stupně ZŠ zahájila v roce 2008 studium na 
pedagogické fakultě  UJEP v Ústí nad Labem aprobaci matematika – fyzika, aby si doplnila 
chybějící pedagogické vzdělání.        
 10.1.2 – ředitel školy absolvoval studium kvalifikační studium pro ředitele škol a 
školských zařízení.          
 10.1.3 – seminářů, přednášek a kursů pořádaných akreditovanými pracovišti pro 
vzdělávání pedagogických pracovníků se z celkového počtu 17 pedagogických pracovníků ZŠ 
a MŠ zúčastnilo 8 pracovníků a 5 pracovníků se zúčastnil0 neakreditovaných akcí. Tři  
pedagogičtí pracovníci ZŠ se zúčastnily vícedenních akcí. Nepedagogičtí pracovníci se 
zúčastnily 4 jednodenních akcí.        
 Vzdělávání pedagogických pracovníků odpovídalo potřebám školy, zástupkyně 
ředitele se navíc zúčastňuje průběžných školení k obsluze školní matriky a elektronického 
sběru dat.           
 Ze správních zaměstnanců se dalšího vzdělávání opakovaně zúčastňovala ekonomka 
školy a vedoucí školní jídelny. Školení se také účastnily pracovnice školní jídelny. Veškerá 
školení se týkala problematiky účetnictví, legislativy a provozu školních jídelen.  
 Všichni zaměstnanci ZŠ a MŠ Třebívlice mají platné osvědčení o proškolení BOZP a 
v této problematice jsou průběžně podle potřeby proškolováni. 

 

11. Kontrolní činnost 

 Ve školní roce 2012/2013 proběhly kontroly ekonomického charakteru ze strany 
zřizovatele.  Žádná z kontrol neshledala nedostatky v účetnictví a hospodaření školy. 
 Proběhly taktéž hygienické kontroly. Školní jídelna a kuchyně byly shledány bez 
závad. Drobné závady zjištěné v MŠ a ZŠ byly odstraněny ihned, nedostatky týkající se úprav 
prostor školy byly odstraněny v průběhu letních prázdnin.     
 Škola má smluvně zabezpečený dohled nad požární ochranou a BOZP. Akreditovaní 
pracovníci provádí každoročně proškolení zaměstnanců z požární ochrany a bezpečnosti 
práce.            
 Prostřednictvím akreditovaných revizních techniků proběhly rovněž revizní kontroly 
všech zařízení ve škole, včetně komínu, hasicích přístrojů a hydrantů.   
 Kontrolní činnost pedagogického procesu zajišťoval ředitel školy a jeho zástupkyně. 
Výsledky zjištění kontrol byly projednány s pedagogy individuálně. Průběžně také probíhala 
kontrola vedení pedagogické dokumentace. 

 



12. Činnost MŠ 

 Mateřská škola je součástí ZŠ Třebívlice, má zpracovaný školní vzdělávací program a 
podle tohoto plánu vypracovává roční plány. Od 1. 9. 2007 je mateřská škola organizována 
jako dvoutřídní s provozní dobou od 6 do 16 hodin. První třída má kapacitu 12 dětí a druhá 
třída 25 dětí. V průběhu letních prázdnin proběhly v prostorách mateřské školy stavební 
úpravy, na základě kterých byla kapacita první třídy zvýšena z 12 na 14 dětí. Ze sponzorského 
daru byl pořízen nový nábytek do obou tříd a nové matrace na spaní dětí. 
 Stravování dětí je zajištěno školní jídelnou, odkud je strava donášena v termosech a 
vydávána ve výdejně stravy mateřské školy.       
 V letošním roce probíhal před plavecký výcvik dětí a od března předškolní děti 
navštěvovaly v ZŠ kurz Hrajeme si na školu. Během školního roku děti shlédly několik 
divadelních vystoupení, karneval, výlet do ZOO Praha, mikulášskou besídku a vánoční 
nadílku.  Proběhly rovněž dvě akce společného tvoření s rodiči.    
 Děti z mateřské školy se veřejně prezentovaly na společenských akcích obecního 
úřadu.  

 

13. Základní údaje o hospodaření školy 

13.1 Celkové vyúčtování za rok 2012 

501 spotřeba materiálu  1 059 699,09       
502 spotřeba energie      547 639,50 
511 opravy a udržování     176 017 
512 cestovné         20 096 
518 ostatní služby      236 557,90 
521 mzdové náklady   6 260 851 
524 zákonné sociální pojištění 2 076 504 
527 zákonné sociální náklady     144 361 
528 náhrada mzdy DPN            -  
548 Tvorba fondů           2 500 
549 jiné ostatní náklady          5 004  
551 odpisy DHNM         42 310,20 
558 náklady z DDHM       207 998 
525 jiné sociální pojištění        25 718 
 
Náklady celkem:     10 805 256,29 
 
602 tržby z prodeje služeb       965 633 
648 čerpání FKSP             7 500 
662 úroky     160,67 
672 dotace       9 844 091 
 

Výnosy celkem:   10 817 384,67 

Hospodářský výsledek        +12 128,38  



  

rok náklady výnosy hospodářský výsledek 

2009  10 225 851,26 10 080 708,70 -145 142,56 

2010 9 718 744,15 9 771 768,65 +53 024,50 

2011 10 599 299,28 10 618 053,00 +18 753,72 

2012 10 805 256,29 10 817 384,67 +12 128,38 

 

14. Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb. 

 Informace ve smyslu zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění, jsou zpřístupňovány na vývěskách školy a webových stránkách školy. 
 V roce 2012 nebyl řešen žádný podnět ve smyslu tohoto zákona. 

  

 

                                                                                                     Mgr. Tomáš Rulf 

  

 

 

 

 

        

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 


