Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny
nám. Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny, okr. Most

1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Údaje o školské radě
Datum zřízení

6. 9. 2005

Počet členů

9

Kontakt

d.kadner76@gmail.com

Materiálně-technické vybavení školy
Učebny a herny

9 učeben

Odborné pracovny, knihovna, multimediální 1 odborná (počítačová) učebna
učebna
Odpočinkový areál, zahrada, hřiště

ano

Sportovní zařízení

1 tělocvična

Dílny a pozemky

1 žákovská dílna

Žákovský nábytek

V souladu s ergonomickými požadavky

Vybavení učebními pomůckami, hračkami,
sportovním nářadím, apod.

Standardní

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty

V souladu s požadavky MŠMT

Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben
pomůckami

Standardní – stálá snaha o pořizování
nových pomůcek

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní
technikou

15 počítačů s připojením na internet
v odborné učebně + data projektor. V 9
učebnách mají žáci k dispozici počítač
s připojením na internet. Celá škola je
připojena na internet prostřednictvím wi-fi.
V 7 třídách je k dispozici interaktivní tabule
a projektory ze Šablon I.
Škola využívá 29 tabletů z předchozích
projektů. V rámci Šablon II. – Zvyšujeme
kvalitu výuky disponuje MŠ 16ti tablety
k výuce.
Školní družina je vybavena dotykovým
panelem z projektu Chytré hlavy pro sever.
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Název školy

Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny

Adresa školy

Náměstí Pionýrů 1, 435 46, Hora Svaté Kateřiny, 435 46

IČ

708 82 762

Bankovní spojení

168 413 300/ 0300 ČSOB

IZO

116 700 866

Telefon/fax

476 113 151, 476 113 299, 476 113 189

email

reditelna@zskaterina.cz

web

https://zskaterina.edupage.org/

Právní forma

Příspěvková organizace

Zařazení do sítě škol

1.1. 2001

IZO ředitelství

600083659

Název zřizovatele

Město Hora Svaté Kateřiny

Adresa zřizovatele

Dlouhá 261, 435 46. Hora Svaté Kateřiny

Části školy

Kapacita (dle § 144 zákona č. 561/2004 Sb. školský
zákon (údaje v rejstříku škol a školských zařízení)

Základní škola

200

Mateřská škola

32

Školní družina

60

Školní klub

25

Školní jídelna

100

Vedoucí a hospodářští pracovníci Ředitelka školy: Mgr. Jitka Nováková, Mgr. Bc. Jana
školy
Kubičinová (od 17. 2. 2020)
Zástupce ředitele školy: Mgr. Pavel Kopecký, Věra
Sehnalová (od 1. 2. 2020)
Vedoucí učitelka MŠ: Helena Fenclová
Hospodářka školy a vedoucí ŠJ: Eva Lukášová, DiS.
Přehled hlavní činnosti školy (dle
zřizovací listiny)

Škola je základní školou a mateřskou školou zřízená
městem. Zabezpečuje výuku a výchovu v rozsahu
obecně platných právních předpisů v oblasti základního
školství pro povinnou školní a předškolní docházku
(zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání),
zajišťuje údržbu a správu majetku, provozuje školní
družinu, školní klub a školní jídelnu (vyhl. Ministerstva
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školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č.
107/2005 Sb. o školním stravování).
2) CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Základní škola a Mateřská škola Hora Svaté Kateřiny se nachází ve spádovém městě Hora Svaté
Kateřiny, přibližně 15 km od města Litvínova (od 1.1. 2003 obec s rozšířenou působností), na
hřebenu Krušných hor, při hranici se Spolkovou republikou Německo.
Škola je jediným školským zařízením tohoto druhu v této horské oblasti okresu. Navštěvují ji
žáci z Hory Svaté Kateřiny, obcí Nová Ves v Horách a Brandov. Na docházce do školy se podílejí
i děti z místního dětského domova. Školu navštěvují i žáci, kteří dojíždějí z dalších obcí jako je
Mníšek, Malý Háj, města Horní Jiřetín a Litvínov. Jsou zde i žáci z české rodiny trvale žijící v obci
Deutschneudorf v Německu.
3) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ
Vzdělávací programy ve školním roce
2019/2020

Zařazené ročníky

Školní vzdělávací program „Kamarád partner“ (viz RVP pro základní vzdělávání,
č.j. 31504/2004-22)

1. – 9. ročník

Rejstřík škol – 79 -01-C/01
Školní vzdělávací program „Kamarád –
partner – praktik“ pro žáky s lehkým
mentálním postižením

9. ročník – 1 žák

4) ČINNOST ZŠ, POČTY ŽÁKŮ
Škola pracuje od 1. 10. 2000 jako integrované zařízení základní a mateřské školy, od 1. 1. 2001
pak také jako školské zařízení s právní subjektivitou s povolenou doplňkovou činností pronájem prostor školy. Součástmi školy jsou:
➢ základní škola
➢ mateřská škola
➢ školní družina
➢ školní jídelna.
Protože je počet obyvatel této spádové oblasti školy velmi omezený, má škola každoročně
problémy s počty žáků ve třídách, a tak vlastně celkovou naplněností, proto byla rozhodnutím
zastupitelstva města Hora Svaté Kateřiny škole udělena výjimka z počtu žáků. S účinností 1. 9.
2019 byla základní škole a mateřské škole povolena výjimka do 31. srpna 2020.
V tomto školním roce pracovala základní škola opět jako neúplná. K 30. 9. 2019 (ke dni předání
zahajovacího výkazu) bylo na škole zapsáno 99 žáků do devíti ročníků. Průměrný počet žáků
na jednu třídu činil 11 žáků. Vedení školy ve spolupráci se zřizovatelem se daří zajistit u prvního
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stupně výuku v jednotlivých třídách odděleně. Nicméně se při počtu žáků prvního a druhého
stupně nevyhneme spojení v předmětech výchov.
5) ČINNOST MŠ, POČTY ŽÁKŮ
V mateřské škole bylo v tomto školním roce zapsáno v době odevzdání zahajovacího výkazu
28 dětí, průměrná návštěvnost mateřské školy činila 19 dětí denně.
6) ČINNOST ŠK. DRUŽINY, ŠK. KLUBU, POČTY ŽÁKŮ
Při základní škole pracuje dlouhodobě jedno oddělení školní družiny a jedno oddělení školního
klubu, do oddělení školní družiny bylo zapsána 27 žáků, přičemž plný počet na jednu třídu je
30. Ve školním roce 2019/2020 školní klub nebyl v provozu z důvodu nedostatečného zájmu
žáků.

7) UČEBNÍ PLÁNY
Na naší škole se vyučovalo podle školního vzdělávacího programu „Kamarád – Partner“, ten je
platný od 27. 6. 2007, úpravy k 31. 8. 2013, č. j. ZŠHSK 119/2013 a úpravy k 31. 8. 2017 č. j.
ZŠHSK 95/2017. Všem zájemcům je k dispozici k nahlédnutí v ředitelně školy.
U žáků se specifickými vzdělávacími potřebami probíhalo vyučování podle přílohy ŠVP
„Kamarád - partner – praktik“ (31. 1. 2008). Vzhledem k počtu žáků ve třídách a z úsporných
důvodů byly spojovány třídy při výuce výchov. Všem vyučujícím bylo doporučeno, aby
vypracovali ve svých předmětech tematické plány výuky, ve kterých by rozvrhli učivo celého
roku do jednotlivých měsíců. Plnění těchto plánů bylo kontrolováno čtvrtletně na pravidelných
pedagogických radách. Do plnění ŠVP výrazně zasáhla epidemie Covid-19 a plošné uzavření
škol ke dni 11. 3. 2020. V první fázi měli pedagogové pokyn jen opakovat a nevykládat novou
látku, později došlo k úpravě tohoto pokynu, kdy se nová látka začala vykládat a některé třídy
tak v hrubých obrysech splnily ŠVP dálkovou formou. Nicméně si škola stanovila první měsíc
školního roku 2020/2021 jako opakovací, dokončovací.
Volitelné předměty: Informatika 3., 5., 7., 8., 9.
DISPONIBILNÍ HODINY

I. stupeň

Počet hodin

Český jazyk

5

Cizí jazyk

3

Matematika

2

Vlastivěda

1

Informatika

2

Přírodověda

1

II. stupeň
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Český jazyk

1

Cizí jazyk (Aj)

1

Matematika

1

Dějepis

1

Informatika

5

Občanská a rodinná výchova

3

Fyzika

1

Přírodopis

2

Zeměpis

2

Pracovní výchova

1

Další cizí jazyk (Nj)

6

NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY:

anglický jazyk v 1. třídě

DĚLENÉ HODINY:

V ZŠ nejsou dlouhodobě vzhledem k nízkému počtu žáků dělené hodiny, a to ani při výuce
cizích jazyků.
NAPLŇOVÁNÍ UČEBNÍHO PLÁNU V MŠ

Na úseku MŠ byl naplňován školní vzdělávací plán „Krtek poznává svět“, který je rozdělen do
6 bloků, ten vytvářel optimální podmínky pro rozvoj osobnosti dítěte, věnoval pozornost
předškolní péči, rozvíjení základních dovedností a návyků a nápravám řečových nedostatků.
Dále byl realizován školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání označený jako
„Mateřská škola - Kamarád - podporující zdravý život“.
8) ŽÁCI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
Základní školu navštěvovalo 25 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
K 30. 6. 2020 byl jeden žák vzděláván podle přílohy školního vzdělávacího programu „Kamarád
partner – praktik“.
V základní škole jsou trvale vytvořené kvalitní podmínky pro vzdělávání dětí podle výše
jmenovaných učebních programů. Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou školou
vždy po konzultaci s PPP a SPC zpracovány pod vedením výchovného poradce individuální
vzdělávací plány, ve kterých jsou zohledněna všechna doporučení výše uvedených
konzultačních středisek a současně také zapracována pravidla pro práci s těmito žáky, která
vycházejí z místních podmínek a konkrétních individualit žáků.
V druhé polovině školního roku 2019/2020 došlo k revizi některých individuálních plánů tak,
aby reflektovaly pokrok žáků a více odpovídaly jejich skutečné úrovni.
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Podpůrná opatření jsou co do účinnosti pravidelně vyhodnocována a individuální plány
upravovány.
Individuální vzdělávací plány jsou po konzultaci s SPC a PPP k nahlédnutí u výchovného
poradce. Odborné pracovnice SPC a PPP plány kontrolují a dle jejich vyjádření jsou hodnoceny
jako funkční a na odborné úrovni.

9) ZÁJMOVÉ ÚTVARY
Ve školním roce 2019/2020 pro žáků nabídnuto 11 zájmových útvarů. Škola je také zapojená
do výzvy číslo 22 - OP VVV, v rámci níž jsou ve škole realizovány různé šablony.
Žáci tak i v uplynulém školním roce mohli navštěvovat:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

dva čtenářské kluby (od druhého pololetí jeden)
dva kluby matematického logika (od druhého pololetí jeden)
badatelský klub
doučování z matematiky (pro 1. a 2. stupeň)
doučování z českého jazyka (pro 1. a 2. stupeň)
doučování z anglického jazyka

Od února 2019 je škola zapojena do projektu Sportuj ve škole a 3x týdně si tak žáci mohli
osvojovat základy pohybové gramotnosti. Projekt finančně řeší nejen lektorné, ale i sportovní
vybavení. Byly tak pořízeny míče, florbalky a další vybavení.
Zájmové útvary jsou nabízeny všem žákům všech ročníků. Pro tuto nadstandardní činnost se
snažíme vytvářet co nejlepší prostředí a využívat materiálního zabezpečení školy.
Žáci naší školy také navštěvují kroužek dobrovolných hasičů ve svých obcích. I letos probíhal
ve škole kroužek florbalu, za jehož nezištné vedení patří dík do řad zákonných zástupců.
Zájmové útvary navštěvují žáci bezplatně.
Ve školním roce 2019/2020 byly pro žáky otevřeny tyto zájmové útvary:
➢ tenis
➢ 2x keramický kroužek
➢ kroužek angličtiny
➢ 2x kroužek vaření
➢ taneční kroužek
➢ pohybové hry
➢ florbal
➢ sportovní hry zaměřené na
průpravu fotbalu
Zájmové útvary pro žáky základní a mateřské školy tvoří ve zdejším regionu nadstandardní
základnu, která supluje chybějící volnočasová zařízení větších měst. Hlavním cílem školy je
zapojit děti a žáky, kteří mají možnost využívat svého bydliště a nemusí za kroužky dojíždět.
Kroužky ve škole nahrazují některá zařízení větších měst a u nás jsou zdarma.
Žákům školy byla umožněna i příprava na přijímací zkoušky, byla zaměřena na český jazyk a
matematiku a byla realizována jednak formou doučovacích hodin, a to prostřednictvím šablon
- výzvy č. 22 – OP VVV, jednak v květnu formou konzultací. Dále se škola, také díky šablonám,
mohla žákům věnovat i v oblasti kariérového poradenství.
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10)

RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY

Během školního roku došlo k obměně v personálním složení školy. Danou změnu
charakterizuje následující tabulka:

1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
6. třída
7. třída
8. třída
9. třída

Zástupce
9h/12
Ředitelka 6h

01.09.20191.1.2020
PED
PED
PED
PED
PED
PED
PED
PED
PED
PED

PED
PED

PH školy

22
22
22
22
22
22
17
22
22
22

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,77
1,00
1,00
1,00

9
6

17.2.202030.6.2020
PED
PED
PED
PED
PED
PED*
PED
PED
PED
PED*

1,00 PED
1,00 PED*

230

11,77

Financováno
z kraje
Financováno
z města

22
21
22
22
22
20
17
21
22
8

1,00
0,95
1,00
1,00
1,00
0,91
0,77
1,00
1,00
0,36

12
6

1,00
1,00

215

10,64

9,97

10,64

1,80

0

*Zelená barva znamená personální změnu v učitelském sboru.

V roce 2019/2020 pracovalo ve škole 5 asistentů pedagoga (do 12/2019), do konce školního
roku pak pouze 4 (jeden plný, ostatní částečné úvazky). Na konci školního roku pak počet
asistentů ještě klesl na 3. Jeden asistent měl celý úvazek, ostatní částečné. Jedna učitelka je
vedena mimo evidenční počet z důvodu čerpání rodičovské dovolené.
Personální podmínky MŠ jsou zabezpečeny 3 učitelkami (2 plné, 1 částečný úvazek – 0,75),
jedna z učitelek pracovala zároveň na 0,25 úvazku jako asistentka v MŠ. Po celý školní rok
působila v MŠ školní asistentka – personální podpora MŠ na 0,5 úvazku – výzva č. 22 OP VVV.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo realizováno s ohledem na finanční prostředky
školy a bylo zaměřené na potřeby mateřské a základní školy. Bylo využito nabídky školení
v rámci MAPu - dvě učitelky se rozsáhle školily v oblasti Feuersteinovy metody, jedno školení
se týkalo kritického myšlení, v lednu proběhlo školení do sborovny na téma Sebepoškozování.
Další školení byla financována ze šablon – jednalo se o školení z oblasti polytechniky a inkluze.
Průběžně, a zvláště v souvislosti se zavřením školy dne 11. 3. 2020, došlo k sebevzdělání
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v souvislosti s užíváním internetových zdrojů v rámci dálkové výuky. Učitelé se naučili používat
Padlet, vyzkoušeli nové funkce Edupage - tvorba testů, domácích úkolů, prezentací, někteří
zvládli online výuku přes Zoom, Skype či Microsoft Teams.
Na úseku školní družiny pracovala 1 vychovatelka na celý úvazek.
Počet správních zaměstnanců byl ve školním roce 2019/2020 v ZŠ 4 (hospodářka, školník a 2
uklízečky (plný a poloviční úvazek), ekonomka školy pracovala pro organizaci nikoli
v zaměstnaneckém poměru, ale na základě dodavatelské smlouvy. V mateřské škole
pracovala uklízečka na 0,5 úvazku, na 0,12 úvazku tato zaměstnankyně pracovala jako
pracovnice kuchyně.
Školní jídelna pracovala s dvěma zaměstnanci, pozice vedoucí školní jídelny byla přidružena
k pozici hospodářky školy.
Základní údaje o pracovnících školy k 30. 6. 2020
Počet pracovníků celkem

27

Počet učitelů v ZŠ

12

Počet asistentů pedagoga

4

Počet vychovatelů ŠD

1

Počet učitelek MŠ

3

Počet správních zaměstnanců ZŠ

3

Počet asistentů pedagoga v MŠ

1 (současně pedagog)

Školní asistentka (ze šablon)

1

Počet správních zaměstnanců MŠ

1

Počet správních zaměstnanců ŠJ

2

Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby k 30. 6. 2020
Do 35 let

36-45 let

46-55 let

Nad 55 let
do důch.
věku

V důch. věku

Celkem

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

1

3

1

6

1

6

0

1

0

1

3

17

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků k 30. 6. 2020
Ped. pracovníci

Celkem (přepočteno
na úvazky)

Z toho odborně
kvalifikovaných

Z toho na plný
úvazek

Učitelé ZŠ

12 (10,64)

10

6
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Asistenti pedagoga

4 (3)

4

1

Učitelky MŠ

3 (2,75)

3

2

Vychovatelky ŠD

1 (1)

1

1

Celkem

20 (17,39)

18

10

Ped. pracovníci k 30. 6. 2020
Identifikátor
ped.
pracovníka

Funkce

Úvazek

Ped. praxe

Stupeň vzdělání

Vyučuje

1234

ředitelka školy

1,0

do 27 let

VŠ - Mgr. Bc.

Aj

3643

zástupkyně ŘŠ

1,0

nad 32 let

SŠ-DPS-ŠD

Čj

1239

učitel

1,0

do 27 let

VŠ – Mgr.

Inf, Tv, Př, Ze,
Fy

1127

učitelka

0,95

do 19 let

VŠ – Mgr.

I. stupeň, Aj, Čj

9044

učitelka

1,0

do 32 let

VŠ – Mgr.

I. stupeň, Inf,
Hv, Pv

1202

učitelka

1,0

do 15 let

VŠ -Mgr.

1. stupeň

12732

učitel

0,36

do 1 roku

VŠ – Bc.

Aj

1222

učitelka

0,77

do 15 let

VŠ – Mgr.

D, Aj, ORV

1204

učitelka

1,0

do 9 let

VŠ- Mgr.

I. stupeň, Tv

1253

učitelka

1,0

do 15 let

VŠ- Bc.

M, Ch, Fy

1177

učitelka

1,0

do 12 let

VŠ-Mgr.

I. stupeň, Pv

1276

učitelka

0,91

do 1 roku

VŠ-Bc

Př, Ze, Fy, Vv

1267

asistent pdg

0,5

do 2 let

SŠ+ kurz AP

II. stupeň

1273

asistentka pdg

1,0

do 1 roku

SŠ+ kurz AP

I. stupeň

1223

asistentka pdg

0,75

do 6 let

SŠ+kurz AP

I. stupeň

1260

asistentka pdg

0,75

do 4 let

SOU+kurz AP

I. stupeň

1228

vychovatelka ŠD

1,0

do 9 let

SŠ

I. stupeň

1255

vedoucí učitelka MŠ

1,0

do 23 let

SŠ

MŠ

1254

učitelka MŠ

1,0

do 27 let

VŠ-Bc.

MŠ

1272

učitelka MŠ

0,75

do 9 let

SŠ

MŠ

1272

asistentka pdg

0,25

do 9 let

SŠ

MŠ

9
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Údaje o nepedagogických pracovnících
Identifikátor
pracovníka

Funkce

Úvazek

Stupeň vzdělání

úsek

1262

školník

1,0

střední s vyučením

ZŠ, MŠ, ŠJ

1133

uklízečka

1,0

střední s vyučením

ZŠ

1259

uklízečka

0,5

střední s vyučením

ZŠ

1248

uklízečka

0,5

střední s vyučením

MŠ

1248

pracovnice kuchyně

0,12

střední s vyučením

ŠJ

12729

kuchařka

1,0

střední s vyučením

ŠJ

1270

kuchař

1,0

střední s vyučením

ŠJ

1269

hospodářka

1,0

VOŠ - DiS

ZŠ, MŠ, ŠJ

1264

školní asistentka

0,5

SŠ

MŠ

Údaje o přijímacím řízení nebo zápisu k povinné školní docházce
Zápis k povinné školní docházce proběhl 23. 4. 2020 bez osobní přítomnosti žáků
Počet prvních tříd

Počet dětí přijatých

1

Nástup po odkladu

11

Počet odkladů pro ŠR
2020/2021

3

1

Výsledky přijímacího řízení
a) na víceletá gymnázia přijato:
z pátého ročníku

ze sedmého ročníku

gymnázia zřizovaná krajem

1

0

soukromá gymnázia

0

0

církevní gymnázia

0

0

b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou,
z devátých ročníků přijato:
gymnázia

0

obchodní
akademie

2

zdravotní
školy

1

průmyslové
školy

ostatní
střední školy

střední odb.
učiliště

0

7

1

průmyslové
školy

ostatní
střední školy

střední odb.
učiliště

0

0

0

celkem

11

c) na soukromé školy přijato:
gymnázia

0

obchodní
akademie

0

zdravotní
školy

0

10

celkem

0
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d) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku
v devátém ročníku

v nižším ročníku

10

1

11) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
POČTY ŽÁKŮ K 30. 6. 2020
Třída

Počet žáků

Z toho chlapců

Z toho dívek

Celkem MŠ

28

17

11

I.A

7

1

6

II.A

15

10

5

III.A

11

9

2

IV.A

13

4

9

V.A

11

3

8

VI.A

12

7

5

VII.A

9

6

3

VIII.A

6

5

1

IX.A

10

3

7

Celkem ZŠ

94

48

46

Celkem ZŠ+MŠ

122

65

57

11
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I.POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
PŘEHLED O PROSPĚCHU, CHOVÁNÍ A ABSENCI

II. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
PŘEHLED O PROSPĚCHU, CHOVÁNÍ A ABSENCI

12
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PŘEHLED CHOVÁNÍ

Počet
žáků

Pochvala
TU

Pochvala
ŘŠ

Napome
nutí TU

Důtka TU

Důtka ŘŠ

2. stupeň

3. stupeň

57

10

0

2

1

0

0

0

II. stupeň 37

0

6

13

9

3

0

0

Celkem

10

6

15

10

3

0

0

I. stupeň

94

ÚDAJE O INTEGROVANÝCH ŽÁCÍCH K 30. 9. 2019

ORGANIZACE VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍHO PROCESU ŠKOLY

Rozvrh hodin (psychohygiena)

Ano- v souladu

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Ano

Vzdělávání mimořádně nadaných žáků

Ne

Školní řád, klasifikační řád

Ano

Činnost školního psychologa, spec. pedagoga, spolupráce Ano
s PPP, SPC
Prevence sociálně-patologických jevů

Ano

Klima školy

V pořádku

Přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení výchovně- Ano
vzdělávacího procesu

PRŮBĚH A VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ

Soulad výuky s obecnými cíli a zásadami vzdělávání

Ano

Soulad výuky s cíli předškolního nebo základního Ano
vzdělávání

13
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vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky Ano
k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních
vzdělávacích potřeb žáků
konkretizace cílů ve sledované výuce

Ano

návaznost probíraného učiva na předcházející témata

Ano

MATERIÁLNÍ PODPORA VÝUKY

vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům Ano
výuky a k činnostem
podnětnost učeben vzhledem k podpoře seberealizace a Ano
identity žáků
účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky

Ano

INTERAKCE A KOMUNIKACE

klima třídy

stále se sleduje

akceptování stanovených pravidel komunikace mezi Ano, žáci jsou podporováni ve
učitelem a žáky i mezi žáky navzájem
vyjadřování vlastních názorů a
podnětů k chodu školy
vzájemné respektování, výchova k toleranci

Ano

vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti Ano
k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj
komunikativních dovedností žáků

HODNOCENÍ ŽÁKŮ

věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení

Ano

respektování individuálních schopností žáků

Ano

využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků

Ano

ocenění pokroku

Ano

zdůvodnění hodnocení žáků učitelem

Ano

vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem

Ano

využití klasifikačního řádu

Ano

14
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ÚČAST ŽÁKŮ ŠKOLY V SOUTĚŽÍCH

Název soutěže

Počet žáků

Umístění

Litvínovský choroš

3

50. místo

Vv soutěž – Požární ochrana
očima dětí – okresní kolo

6

1., 2. a 3. místo

Podzimní
matematická
olympiáda – školní kolo

16

Cyklistické závody

15

Recitační soutěž – školní kolo

12

Většina soutěží byla pro rok 2019/2020 zrušena z důvodu uzavření škol kvůli hrozící nákaze
virem Covid-19.
SPORTOVNÍ SOUTĚŽE

Název soutěže
Olympijský běh
OVOV - OK

Počet žáků

Umístění
61
70%

Turnaj ve vybíjené – 1. st.

bronzový certifikát

48

Většina sportovních soutěží byla pro rok 2019/2020 zrušena z důvodu uzavření škol kvůli
hrozící nákaze virem Covid-19.
Umístění v rámci školních kol uvedeno není, ale je samozřejmostí, že se vyhodnocovaly první
tři pozice.

12)

ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

Škola má každoročně zpracovaný Preventivní program - prevence rizikového chování, který je
zpracován pro děti z MŠ, žáky, pedagogy i rodiče. Ve škole pracuje metodik prevence
rizikového chování od roku 1996. Na pozici metodika prevence proběhla personální obměna.
Víceméně úspěšně se daří realizovat prevenci rizikového chování. Je zde snaha zachytit
veškeré projevy v prvopočátcích, často jsou vedeny pohovory s rodiči, jsou používána
kázeňská opatření. I v letošním školním roce byla základním principem strategie prevence
rizikového chování u dětí a žáků výchova ke zdravému životnímu stylu, k osvojování
pozitivního sociálního chování a zachování integrity osobnosti.
Preventivní program usiluje ve spolupráci s MP, PPP Most, Policií ČR a OSPOD Litvínov, aby
cílová skupina žáků získala znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl.
Prevence rizikového chování je na naší škole dlouhodobá. Souběžně probíhá s ŠVP a navazuje
na něj. Každý rok dochází k určité modifikaci aktivit v návaznosti na měnící se potřeby školy.
Negativní projevy operativně a okamžitě řešíme. Důležitou cestou, jak dosáhnout cílů a
ochránit děti před rizikovým chováním, je vést žáky ke zdravému životnímu stylu, k pohybu,
k využití různých volnočasových aktivit.
15
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V rámci třídnických hodin, které byly zaměřeny každý měsíc na určité téma podle nastaveného
plánu, se žáci scházeli se svými třídními učiteli. Vzhledem k okolnostem, které nastaly na
začátku března (uzavření škol kvůli hrozící nákaze virem Covid-19), proběhly ve II. pololetí
pouze dvě třídnické hodiny. Třídnické hodiny plní svůj účel a jsou fungujícím nástrojem
prevence proti nežádoucím sociálně patologickým jevům. V posledním týdnu měsíce června
proběhly třídnické hodiny zaměřené na zvládání období epidemie, důležitá byla komunikace
mezi spolužáky a jejich třídními učiteli.
Období od března do června bylo ovlivněno koronavirovou epidemií a uzavřením škol.
S distanční výukou se většina žáků školy vypořádala velmi dobře. Žáci plnili úkoly,
komunikovali s učiteli, žákům z DD a dvěma dalším byly pracovní listy kopírovány
(nedostatečná technika). Výjimku však tvořili někteří žáci IX. a VIII. tř., kteří se školou
nespolupracovali, úkoly neplnili. Po dohodě s učiteli byli vyzváni i se svými rodiči k návštěvě
školy, po pohovorech s ředitelkou školy, metodikem prevence a třídní učitelkou došlo ke
zlepšení.
Aktivity naplánované na II. pololetí neproběhly z důvodu uzavření škol.
Prioritnímu zájmu o rozvoj osobnosti každého žáka účinně napomáhá nastavený systém
kariérového poradenství, které se orientuje na oblast profesní orientace žáků a především
koordinaci přístupu k žákům se speciálními vzdělávacím potřebami. Jim je poskytována účinná
podpora v podobě plánů pedagogické podpory či individuálních vzdělávacích plánů, popř.
zohledňování jejich specifických potřeb.
13)

SBÍRKY ŠKOLY

Škola se opět zapojila do veřejné sbírky Fond Sidus. Výnos ze sbírky je určen na vybavení
dětských zdravotních zařízení a na pomoc individuálním pacientům. Škola letos vybrala
2 474 Kč.
Sbírka Český den proti rakovině, kdy žáci prodávají žluté kvítky ostatním žákům a
zaměstnancům školy, ev. veřejnosti, letos nemohla být uskutečněna kvůli uzavření škol a
karanténě. Sbírka je přesunuta na 30. 9. 2020 a škola se prodeje opět zúčastní.
Ježíškovými vnoučaty se tentokrát stali žáci 1. a 5. třídy, kteří secvičili vystoupení pro Domov
důchodců v Meziboří a výtvarnými potřebami podpořili domov důchodců v Karviné.
Školní družina uspořádala letos materiální sbírku pro opuštěná zvířata litvínovského útulku.
Všem organizátorům, přispěvatelům, ale také dětem naší školy, které nelitují času a energie a
často ani peněz a myslí na potřebné, patří veliký dík.

14)

ÚRAZOVOST ŽÁKŮ, BEZPEČNOST

Ve školním roce 2019/2020 bylo řešeno celkem 11 úrazů, z nichž žádný nebyl vážnější, pojistné
plnění v letošním roce neprobíhalo.
Ostatní drobné úrazy (neabsenční, neodškodňované) jsou řádně vedeny elektronicky ve školní
matrice žáků – knize úrazů: ta je vedena v Edupage. Všechny úrazy byly řádně ošetřeny.
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Všichni pracovníci jsou pravidelně proškolováni a poučováni o prevenci proti úrazům a
bezpečnosti práce. Jsou řádně vedeny vstupní a preventivní prohlídky všech zaměstnanců.
Pracovně-lékařské služby pro naši školu provádí MUDr. Pavel Lisický.
Kuchařka a kuchař jsou pravidelně proškolováni z hygienického minima a HACCP.
O prevenci rizik, bezpečnost práce, požární ochranu a proškolení zaměstnanců se stará a se
školou spolupracuje bezpečnostní technik Ing. Evžen Janatka z firmy Kontrol s.r.o.

15)

ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PED. PRACOVNÍKŮ

Výčet kurzů, webinářů, školení a seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili
Název kurzu, semináře

Počet zúčastněných

Proškolení BOZP+PO

všichni

Jak pracovat v běžné třídě s talentovanými 1
dětmi
Čtením a psaním ke kritickému myšlení

1

FIE – 3 týdenní školení

2

Asistent pedagoga jako člen týmu

3

Sebepoškozování

všichni

Polytechnická výchova

1

Zásady asertivní a efektivní komunikace

1

Neklidné dítě problematika ADHD

1

Canva: grafika pro firmy a podnikatele

3

Google Disk - mějte svá data pod kontrolou

3

Improvizace aneb jak být pohotový

1

Sebevědomá a asertivní komunikace

3

Prezentační dovednosti a veřejný projev

1

Manažerské archetypy: Jakou roli hrajete?

1

Why Collaboration Is Key in Distance, 1
Blended, and Classroom Learning
Webinář Dítě s ADHD a ADD

2

Čtenářské dílny

1

5 ways to bring vocabulary into the online 1
classroom #3
Google Kalendář - organizace času a 2
plánování
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Home office a sebedisciplína

1

Jak zvládat emoce a udržet si dobrou 1
psychickou kondici
Zkrácená historie etikety a proč se jí zabývat 1
Odprezentuj: 10 chyb při tvorbě prezentací a 1
jak se jim vyhnout
Řešení konfliktů - taktiky a strategie
Zkušenosti generála tajné služby:
Leadership

2
2

Mindfulness - Jak se zbavit stresu a napětí i 1
když nestíháte
JSNS – jeden svět na školách

16)

všichni

ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI

Škola se prezentuje pomocí webových stránek – https://zskaterina.edupage.org/, došlo tak
k přechodu z domény 1. řádu na doménu 2. řádu. V školním roce 2020/2021 plánujeme
obnovu domény 1. řádu. Na webu školy jsou k dispozici veškeré údaje o škole a její činnosti.
Stránky jsou pravidelně aktualizovány, fotografie z akcí jsou vkládány do 24 h. od konání akcí.
Ke konci školního roku (měsíce 04 a 08) došlo ke zřízení profilů na sociálních sítích k prezentaci
činnosti školy. Škola nyní spravuje svůj Facebookový, Instagramový i Twitterový profil.
Základní idea v oblasti webové prezentace spočívá v tom, že úřední a oficiální informace
plynou přednostně z webových stránek školy, neformálnější komunikaci jsou určené profily
sociálních sítí.
Interní komunikaci mezi učiteli a vedením školy, učiteli a žáky a učiteli a rodiči slouží vnitřní
platforma Edupage, která má i svou mobilní aplikaci. Rodiče jsou tak často informováni o
změnách a důležitých skutečnostech téměř okamžitě. Na stejné platformě probíhá i omlouvání
žáků rodiči.
Škola komunikuje s okolím i prostřednictvím vývěsky před školou, zde jsou umisťovány
pozvánky na blížící se akce, případně úřední informace.
Škola v letošním školním roce obnovila svou certifikaci v rámci projektu Rodiče vítáni. Tato
značka symbolizuje školu otevřenou rodičům. Na stránkách www.rodicevitani.cz je možné si
pročíst, která kritéria musí škola splňovat k udělení této značky.
Škola opakovaně přispívala do Kateřinských listů a periodika Nové Vsi v Horách.

17)

ŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ ČINNOST

Činnost zájmových kroužků ve školním roce 2019/2020
➢ 2x keramický kroužek
➢ pohybové aktivity (Sportuj ve škole)
➢ 2x kroužek vaření
➢ tenis
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➢ nohejbal
➢ hry se zaměřením na průpravu
fotbalu (ve spolupráci s FAČR)

➢ taneční kroužek
➢ florbal

Ve škole už několik let funguje žákovský parlament, který se zapojuje do aktivit školy. Navrhuje
některé akce pro žáky, spolupracuje s vedením školy a učiteli. Činnost tohoto orgánu byla letos
výrazně redukována kvůli uzavření škol.
Kulturní součástí vzdělávání, které škola poskytuje, je pravidelná návštěva divadel, či návštěva
divadelních společností přímo ve škole.
Průřezová témata jsou probírána formou projektových dnů. Projektové dny jsou pravidelnou
součástí školního roku, škola jich zpravidla uskutečňuje 6 ročně. Pakliže je konána škola
v přírodě, průřezová témata se realizují tam. Škola v přírodě plánovaná ve školním roce
2019/2020 na květen 2020 nemohla být z důvodu uzavření škol realizována. Došlo k jejímu
přeložení na září 2020, doufáme v příznivější epidemiologickou situaci.
Zvláštní pozornost si zasluhuje poměrně dobře vybavená žákovská knihovna. Knihovna má své
otvírací hodiny a skutečně bývá žáky využívána.
Ples žáků 9. tříd se letos neuskutečnil kvůli epidemiologické situaci. Ze stejných důvodů se
slavnostní vyřazení žáků konalo v malém počtu účastníků na zahradě školy a bylo spojeno
s opékáním buřtů.
Nově škola spolupracuje s nově vzniklou kateřinskou organizací T. J. Sokol. Společně
uspořádaly obě organizace akci nazvanou Piknik za školou na oslavu rozvolněných
epidemiologických opatření ale hlavně na oslavu Dne dětí. Akce měla veliký ohlas, děti
soutěžily na stanovištích a získaly za svá snažení sladké odměny. Akci podpořili také místní
hasiči.
Škola se opět zapojila do testování žáků, jednalo se o testy KALIBRO. Výsledky se pohybovaly
okolo 40 – 50 %, v matematice ale zaostávaly.

SOUHRN NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH AKCÍ ŠKOLY

➢
➢
➢
➢

➢ Cesta za pokladem - Den dětí
➢ Školní kolo ve výtvarné soutěži,
únor 2020
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➢ Stání v tělocvičně zhodnocení 2. čt.
➢ Projektový den – Etická výchova
Netradiční třídní schůzky v lednu
2020
➢ Vystoupení žáků 1. a 5.třídy na
Mníšku
➢ Pyžamový den
➢ Ekurze do výrobny hraček v Nové
Vsi
➢ Výlet do Prahy - 1. a 5.třída
➢ Netradiční třídní schůzky 1. a 5.
třídy
➢ Spaní ve škole
➢ Výstava vánočních stromků - 6.tř.
➢ Taneční soubor Lion
➢ Charitativní akce - Ježíškova
vnoučata
➢ Beseda s paní Ing.Riegerovou z ÚP
Most - 9.tř.
➢ Soutěž - Litvínovský choroš
➢ Den zdraví na SZŠ Most - 8.a 9.tř.
➢ Čert a Mikuláš ve škole
➢ Tvořivé vánoční dílny v ŠD
➢ Muzikoterapie na 1.stupni
➢ Vánoce na Lesné - 4. a 6.třída
➢ Turnaj ve vybíjené pro 1.stupeň
➢ Stmelování kolektivu 4.třídy

➢ Divadlo - Prapodivné království 2.třída
➢ Halloweenský rej pro 1. stupeň a
MŠ
➢ Exkurze - Mýtus atom
➢ Sázení stromků s revírníkem
➢ Podzimní matematická olympiáda
➢ Poznáváme svou vlast - Bečov nad
Teplou
➢ Po Evropě s úsměvem - 9.tř.
➢ Poznáváme vlast - Karlovy Vary
➢ Návštěva knihovny Litvínov 4.třída
➢ Knihovna Litvínov – 3. třída
➢ Program na podporu čtenářské
gramotnosti
➢ Kiko a tajemství papírového motýla
– 2. a 3. třída
➢ Exkurze 4.tř. do skanzenu v Březnu
u Loun
➢ Cyklistické závody
➢ Návštěva knihovny Litvínov 1.třída
➢ Den evropských jazyků - projektový
den
➢ Ukliďme svět, ukliďme Česko
➢ Adaptační pobyt 1. a 5. třídy - spaní
ve škole

AKCE MŠ

➢ tvoření v SRN – vánoční tvoření
➢ Divadlo Šikulka - O líném králíčkovi
➢ pracovní dílny v ZŠ - spojení
s dětmi ze 4. třídy
➢ návštěva knihovny v Litvínově Žabky
➢ prevence Jaklík - nízkoprahové
centrum v Janově- Žabky
➢ čertování v MŠ a nadílka ze ZŠ
➢ Mikuláš v německé školce –
Tandem
➢ Besídka a tvoření s rodiči v MŠ –
odpolední akce
➢ Zpívání babičkám v Domově
důchodců
➢ vánoční nadílka v MŠ

➢ Projekt Máme rádi zvířata
➢ Ekologický program Viana,
➢ Divadlo Rozmanitostí - pohádka
Výlet
➢ Projektový den - Hračkový
➢ Naučná houbičková stezka
➢ Drakiáda - akce s rodiči
➢ Muzikoterapie
➢ sázení stromků s revírníkem
➢ strašidýlkování - zapojení rodičů do
výroby strašidýlek z přírodnin
➢ jazykový animátor - Tandem
➢ dýňování s rodiči - odpolední akce
s rodiči
➢ projektový den - den naruby
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➢ vystoupení na Mníšku pro
Klokánek
➢ Tři králové
➢ projektový den - bílý
➢ netradiční zimní olympiáda návštěva zimního stadionu +
prohlídka síně slávy

➢
➢
➢
➢
➢

návštěva knihovny v Litvínově
projektový den - Vitamínový den
karneval v MŠ - Klaun Fíla
projektový den - srdíčkový
výroba kytiček k MDŽ, předávání

Výčet akcí je oproti předchozímu školnímu roku výrazně redukován, neboť škola byla od
března uzavřena úplně, od května pak částečně. MŠ byla uzavřena od 17. 3. Doprovodné
fotografie z některých akcí jsou v Příloze 4.

ŠKOLA V DOBĚ KORONAVIRU

Bezprecedentní uzavření škol v době epidemie koronaviru bylo složitým obdobím pro žáky i
učitele, pro mateřskou školku i družinu. Škola se snažila zprostředkovat žákům dálkovou
výuku. Na základě zpětné vazby od rodičů se vytříbil způsob, jak s žáky efektivně a z jednoho
místa komunikovat. Na webové stránce Padlet (Příloha P 3) byl každé třídě založen graficky
poutavý online prostor, na kterém mohli spolupracovat všichni pedagogové vyučující v dané
třídě a mohli zde zadávat úkoly a publikovat odkazy na online materiály a pomůcky. Učivo tak
bylo zadáváno jednou týdně a učitelé postupně opravovali žáky zpracované úkoly a dávali jim
zpětnou vazbu. V některých třídách se podařilo rozjet i online výuku neboli kontakt
s vyučujícím přes videohovor. Padlet má možnost tisku, a tak bylo možné si úkoly na týden
tisknout a vyznačovat splněné.
Ve většině tříd se žáci snadno zorientovali a na netradiční způsob výuky dobře reagovali.
Nejhorší pracovní výkony jsme zaznamenali u osmých a devátých tříd, což byl ovšem
celorepublikový trend.
Dálková výuka probíhala i v MŠ a byla zaměřena převážně na předškoláky. .10.2019 21:47
V květnu, v době rozvolňování opatření, škola nejprve zorganizovala konzultační hodiny pro
žáky deváté třídy, kteří se připravovali na přijímací zkoušku. Později se škola otevřela pro
dobrovolné konzultace 1. a nakonec i 2. stupně. Vysvědčení už se rozdávalo hromadně za
dodržování přísných hygienických pravidel.
Dodržovat hygienická opatření se dařilo i díky sponzorům (zřizovatel, Unipetrol, Obec Nová
Ves v Horách a další), kteří školu zásobili štíty, respirátory, rouškami a dezinfekcí.
Protože druhé pololetí bylo vskutku organizováno netradičně, slyšela škola na výzvu MŠMT
prostřednictvím organizace ASŠK (Asociace školních sportovních klubů) pozvat děti zpátky do
školy, byť jen na pár dnů, formou příměstského tábora. Akce nesla název Vzdělávací dny a
zúčastnilo se jí 22 dětí školy. Dvě dopoledne strávili žáci zpátky ve třídách při vzdělávacích
aktivitách a hravou formou si školu připomněli, odpoledne se pak věnovali výtvarným a
sportovním aktivitám – tanci, karate a chůzi po slackline. Dva dny byly výletové, děti si tak
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prohlédly ZOO Chomutov, absolvovaly Safari jízdu a jiný den zas navštívily osecké 3D bludiště
a minigolf. Zdařilá akce byla zakončena na oseckém koupališti, kde se děti staly na chvíli
atrakcí ostatních návštěvníků, protože zacvičily své natrénované sestavy karate a moderního
tance.

SPOLUPRÁCE S RODIČI A VEŘEJNOSTÍ

Škola spolupracuje při různých akcích s městem Hora Svaté Kateřiny, obcemi Nová Ves
v Horách a Brandov a s místními organizacemi. Vedení všech tří zmíněných obcí má o školu
zájem, pomáhají škole finančně, participují na školních akcích a škola naopak na akcích obcí.
Škola dále spolupracuje s DD a ŠJ Hora Svaté Kateřiny. Během školního roku došlo k několika
pracovním setkáním vedení obou subjektů. Během uzavření školy měli žáci z DD možnost
zvláštních konzultací vedených některými našimi učitelkami.
Naším největším partnerem zůstává ale v první řadě rodič. Podíl rodičů na chodu školy a
zlepšení podmínek vzdělávání je obrovský. Díky obětavosti rodičů byl instalován plot na
zahradě MŠ, rodiče jsou ochotni nejen fyzicky pracovat ve prospěch školy, jsou také ochotni
školu jakkoli podpořit ať už finančně, organizačně, či jakoukoli další pomocí. Škola pro rodiče
uspořádala netradiční třídní schůzky a tradičně také tvořivá odpoledne v ŠD. Učitelé a rodiče
se také neformálně setkali při Pikniku za školou.
18)

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU
ŠKOLNÍ INSPEKCÍ

Ve školním roce 2019/2020 neproběhla inspekce ČŠI, probíhalo jen šetření v souvislosti
s formami výuky, které škola použila při dálkovém vzdělávání.
19)

KONTROLNÍ ČINNOST VE ŠKOLE

Ve škole proběhla v únoru kontrola KHS – pracoviště Most, zpráva je přílohou tohoto
dokumentu. (Příloha 1) Zjištěné nedostatky postupně škola postupně odstraňuje.
Běžné kontroly institucemi (OSSZ) proběhly bez zjištění zásadních závad. (Příloha 2)
Hospitační činnost proběhla jen velmi redukovaně z důvodu nástupu nového vedení v únoru
a uzavřením školy v březnu.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Finanční prostředky jsou přidělovány vždy na kalendářní rok, a to na mzdy zaměstnanců,
odvody, FKSP, učebnice, učební pomůcky, další vzdělávání pedagogů.
a) schváleno v roce 2019
Přímé náklady na vzdělání
platy zaměstnanců

8.333.147

dohody o provedení práce

97.260

odvody sociálního zabezpečení a
zdravotního pojištění

2.866.338

příděl do fondu kulturních a sociálních
potřeb

166.662

ostatní neinvestiční výdaje

137.439

CELKEM

11.660.846

čerpáno v roce 2019
Neinvestiční výdaje – UZ
platy zaměstnanců

8.333.147

dohody o provedení práce

97.260

odvody sociálního zabezpečení a
zdravotního pojištění

2.866.338

příděl do fondu kulturních a sociálních
potřeb

166.662

ostatní neinvestiční výdaje

137.439

CELKEM

11.660.846

Příspěvky od zřizovatele (města HSK)
0

Příjmy na investice
Příjmy na neinvestice

,

3.806.629

provozní dotace

2.517.262

tržby za stravné a úplaty MŠ a ŠD

722.402

nájmy

19.965

ostatní výnosy

201.228

čerpání rezervního fondu

150.000
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čerpání ostatní fondy

195.872

Čerpáno celkem

3.735.584

Neinvestiční výdaje

3.735.584

spotřební materiál, učební pomůcky,
učebnice, knihy, tisk, vysvědčení, čisticí
prostředky, DDHM 500-3000Kč,
kancelářské potřeby a další

502.107

potraviny

574.968

spotřeba energie

784.528

opravy, údržby, revize

108.255

cestovné

5.678

náklady na reprezentaci

0

služby a programy

923.057

mzdy a dohody

521.111

zákonné odvody

178.126

jiné soc náklady a školení, preventivní
prohlídky

12.375

odpisy DHM

50.486

Náklady z drob. dlouhodobého majetku,
učebních pomůcek, licence na 3000 Kč

53.002

ostatní náklady z činnosti (zák. pojištění,
plavecký výuka, pojištění majetku žáků a
školy)

21.891

Hospodářský výsledek za rok 2019

71.045,54

Projekt „Posilujeme gramotnosti a dovednosti inovativně“ –
CZ.02.3.61./0.0/0.0./16_012/0000614
Čerpáno:
mzdy zaměstnanců

128.800

odvody sociálního zabezpečení a
zdravotního pojištění

43.725

příděl do FKSP

784

zákonné pojištění zaměstnanců

541

DVPP

0
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služby

27.670

spotřební materiál, uč. pomůcky, knihy

0

náklady z drob. dlouhodobého majetku
učebních pomůcek, licence nad 3000

0

CELKEM

201.520

Projekt „Zvyšujeme kvalitu výuky II“- CZ.02.3.X./0.0/18_063/00107
Čerpáno:
mzdy zaměstnanců

175.494

odvody sociálního zabezpečení a
zdravotního pojištění

16.581

příděl do FKSP

473

zákonné pojištění zaměstnanců

205
0

DVPP
služby

56.112

spotřební materiál, uč. pomůcky, knihy

105.593

náklady z drob. dlouhodobého majetku
učebních pomůcek, licence nad 3000

44.440

CELKEM

398.898
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ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH
PROGRAMŮ, PŘÍPADNĚ PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ

Jako součást projektu Sportuj ve škole se konají ve škole hned 3 sportovní hodiny týdně.
Projekt má dvě lektorky- p. učitelku a p. vychovatelku z družiny. Projekt je financován AŠSK
(Asociací sportovních klubů), ten financuje jak odměnu pro zapojené pedagogy, tak nákup
sportovního vybavení.
Další tuzemský projekt, do kterého se škola zapojila až na konci školního roku 2019/2020, byly
již zmíněné Vzdělávací dny. Opět financováno MŠMT prostřednictvím AŠSK. Škola
proinvestovala 29 260Kč na zajištění programu, uhrazení vstupů, pronájmů, jízdného a nákupu
svačin, obědů a materiálu na výrobu výrobků. Další náklad – na platy lektorů činil 37 700Kč a
byl uhrazen asociací na základě dohody o provedení práce přímo na účty pracovníků.
Mateřská škola pokračovala v projektu - Svět nekončí za vrátky, Máme rádi zvířata, Rodiče
vítáni, některé projekty se ale nerealizovaly – např. Celé Česko čte dětem, Medové snídaně
Škola v pohybu (projekt v březnu přerušen)
Mateřská škola již několik let spolupracuje s mateřskou školou z obce Deutschneudorf. Na
základě této spolupráce a zpracováváním projektů naší mateřskou školou získáváme
pravidelně finanční dotaci z nadace Roberta Boshe – Tandem Odmalička – Von klein auf.
V rámci společného setkávání děti poznávají tradice obou zemí (Velikonoce, Vánoce,
Masopust, Mikuláš atd.) Bohužel ani tato činnost nezůstala nedotčena koronavirovou
epidemií, v říjnu se sice uskutečnila aktivita s jazykovým animátorem a v prosinci české a
německé děti slavily spolu Mikuláše, postupně se ale vzájemné návštěvy dětí utlumily a
budoucnost projektu je nejistá.
Škola v pohybu je název naší spolupráce s FAČR, spočívá v pravidelné návštěvě fotbalového
trenéra přímo u nás ve škole, trenér se věnuje školkovým i školním dětem ve dvou trénincích.

Projekt „Posilujeme gramotnosti a dovednosti inovativně“ –
CZ.02.3.61./0.0/0.0./16_012/0000614 je projekt, do něhož se škola zapojila už v listopadu
2016, projekt v roce 2019 dobíhal.

Šablony – Zvyšujeme kvalitu výuky II je spolufinancován Evropskou unií a je zaměřen na
zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových kompetencích. Období
realizace projektu je 1. 2. 2019 – 31.1.2021, kvůli uzavření škol došlo k posunutí projektového
období do 31. 5. 2021, finanční prostředky 1 066 800 Kč.
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Škola realizuje šablony v MŠ, ZŠ i ŠD.
MŠ
➢ školní asistent – personální podpora MŠ
➢ Využití ICT ve vzdělávání
➢ Projektové dny mimo školu
ZŠ
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢

školní kariérový poradce
DVPP 8h cizí jazyky
DVPP 8h osobně sociální rozvoj
DVPP 8h inkluze
DVPP 8h kariérové vzdělávání
DVPP 8h inkluze
DVPP 8h kariérový poradce
DVPP 8h polytechnika
DVPP 8h ICT

Tandem
Čtenářský klub
Klub logiky a deskových her
Badatelský klub
Doučování žáků ZŠ ohrožených
školním neúspěchem
➢ Projektový den mimo školu
➢ Komunitně osvětové setkání

ŠD
➢ školní asistent
➢ projektový den ve škole
➢ využití ICT ve vzdělávání

Díky projektu Sazka olympijský víceboj, který je součástí kampaně Česko sportuje, škola
dosáhla 70 % zapojení a získala tak bronzový certifikát.
I ve školním roce 2019/2020 dostávaly děti přísun tuzemského i cizokrajného ovoce
z projektu Ovoce do škol a také mléko v krabičkách z projektu Mléko do škol.
Škola spolupracuje s ORP Litvínov v rámci MAP - místního akčního plánu. V letošním školním
roce byly díky MAPu rozsáhle proškolené dvě učitelky v metodě FIE. Další školení
financované ze stejných zdrojů se týkalo kritického myšlení (čtením a psaním ke kritickému
myšlení) bylo využito jedním pedagogem.
22)

ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI
CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ

Naše škola v této oblasti nerealizuje žádné aktivity
23)

ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI,
ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ
ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ
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Škola nemá odborovou organizaci. Spolupracuje ale s úřadem práce, se kterým je vedení
školy v pravidelném kontaktu při obsazování pracovních pozic a také při řešení otázky dalšího
uplatnění absolventů. Svou nezastupitelnou roli v rozhodovacím procesu žáků devátého
ročníku hrají besedy právě s pracovnicemi ÚP.
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ZÁVĚR

Základní škola a Mateřská škola Hora Svaté Kateřiny čelila ve školním roce 2019/2020
výzvám stejně jako ostatní školy České republiky v době pandemie koronaviru. Ta na druhou
stranu přinesla příležitost zkonsolidovat síly, utřídit si hodnoty a možná pomohla rodičům
zřetelněji rozpoznat význam školy a její práce. Škola také čelila vlastní výzvě, a to v podobě
změny vedení, kdy ředitelka školy Mgr. Jitka Nováková byla koncem kalendářního roku
odvolána, zástupce školy Mgr. Pavel Kopecký odstoupil z funkce zástupce ředitele a dvě
učitelky podaly výpověď k 31. 1. 2020. Škola se tak ze dne na den ocitla v provizoriu
nefunkčního rozvrhu a její provoz byl otřesen. Před nástupem nového vedení navíc vznikla
časová prodleva jednoho měsíce. S odstupem času je nutno konstatovat, že škola těžké
období hlavně díky obětavé práci pedagogů, kteří na svou činnost nerezignovali, nejen se ctí
přestála, ale nové složení pedagogického sboru se stalo pro školu přínosem. Nový
pedagogický sbor, který své poslední členy přivítal až k 1. 9. 2020 se začal už v závěru šk.
roku 2019/2020 usazovat, převládá dobrá nálada, chuť pracovat a zkusit si nové metody
práce.
Za školní rok 2019/2020 musíme z tohoto místa poděkovat pedagogům a dalším
zaměstnancům školy za to, že díky jejich práci se škola zase posunula o kus dopředu,
zřizovateli za finanční podporu, bez které by škola nemohla na horách existovat, všem
rodičům, kteří se nad případnými nedostatky v těžkém období neuráželi, ale konstruktivní
kritikou nám je pomáhali odstraňovat a také těm rodičům, kteří šli nad rámec přátelství a
svou podporou či prací ve škole pomáhali tvořit něco nového. Dík patří okolním obcím Nová
Ves v Horách a Brandov za trvalé přátelství a finanční podporu (příspěvek na ŠVP a výjezdy
autobusů). Děkujeme také sponzorům a přátelům školy, kteří jsou schopni v naší činnosti
vidět a podpořit její pravý smysl, a sice přinést do hor kvalitní vzdělávání ruku v ruce se
sportem, kulturou a vřelými mezilidskými vztahy.
podepsal
Mgr.Bc. Jana Digitálně
Mgr.Bc. Jana Kubičinová
Datum: 2020.12.07
Kubičinová
13:09:34 +01'00'
……………………………………………..

V Hoře Svaté Kateřiny dne 19. 09. 2020

Mgr. Bc. Jana Kubičinová
ředitelka školy
Schváleno školskou radou dle zákona č.561/2004 Sb., §168, odst. 1, písm. b)
dne:……………………

………………………………………………
David Kádner
předseda Školské rady
Zpráva vznikla kompilací textů, jejichž autory jsou: Mgr. Bc. Jana Kubičinová, Mgr. Jitka Nováková (texty týkající
se starších aktivit), Helena Fenclová, Věra Sehnalová, Ing. Petra Prosná
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