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1.   ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
   

a. Údaje o škole - název a sídlo 

 
Název školy: 
 

  
Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, 
Teplice, Maxe Švabinského 1743 
 

 
Motivační název ŠVP  
 

 
Škola pro zítřek 

 
Sídlo školy: 
 

 
Maxe Švabinského 1743, 415 01 Teplice 

 
Právní forma: 
 

 
Od 1.1.1998 příspěvková organizace – právní subjekt 

Hlavní účel a předmět činnosti: 
 

Příspěvková organizace vykonává činnost základní 
školy a školní družiny v souladu se Zřizovací listinou 

Identifikační číslo (IČO): 65650794 

IZO: 102 465 312 

Zápis v rejstříku škol a školských za- 
řízení:  
 
 

Od 1.1.2005 je ZŠ zapsána do rejstříku škol a 
školských zařízení jako Základní škola s rozšíře- 
nou výukou tělesné výchovy, Teplice, Maxe Švabins- 
kého 1743 

b. Adresa pro dálkový přístup 

 
Adresa pro dálkový přístup: 
 

 
reditelka@svabinka.cz 

Webové stránky: www.svabinka.cz 

Telefonní číslo: 417 539 809 

c. Údaje o zřizovateli 

 
Zřizovatel školy: 
 

 
Statutární město Teplice 

Adresa zřizovatele:  náměstí Svobody 2, Teplice  415 95 

Kontakt: 417 510 430 

E-mail: svobodovaj@teplice.cz 

d. Údaje o vedení školy  

 
Ředitelka školy: 

 
Mgr. Edita Jurečková – ve funkci ředitelky od 
1.7.2012 
 

 
Zástupkyně ředitelky školy: 

 
Mgr. Martina Nováková – ve funkci zástupkyně 
ředitelky od 1.9.2015 
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e. Charakteristika školy 

Koordinátor tvorby ŠVP: Mgr. Edita Jurečková 

Výchovný poradce: Mgr. Martina Nováková 

Metodik primární prevence: PaedDr. Miluše Havlová, DiS. 

ICT koordinátor: Mgr. Dagmar Jelenová 

Metodik environmentální výchovy: Petr Kovařík 

Hospodářští pracovníci: Mzdová účetní (externí) – p. Kulhánková  
Účetní (externí)  - p. Litošová 
Hospodářka – p. Břízová 

Školník: Pavel Krejčík 

Součásti školy: 

Název: IZO Kapacita 

    Základní škola 102 465 312 360 žáků 

    Školní družina 102 465 312 55 žáků 

Součásti školy: 

 Počet tříd/oddělení Počet žáků/z toho dle §38a 

1. stupeň ZŠ 5 106/6 

2. stupeň ZŠ  4 81/8 

      Školní družina 2 43 

 
Základní škola byla postavena ve 20. letech 20. století, slavnostně byla otevřena 17.10.1926. 
Zřizovatelem školy je Statutární město Teplice. Škola má právní subjektivitu a hospodaří 
jako příspěvková organizace. Budova školy je dvoupatrová, školní družina je umístěna 
v bočním křídle budovy. Ke škole patří rozsáhlá zahrada a školní hřiště. 
Naše škola je školou běžného typu s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Kapacita školy činí 
360 žáků, v současné době navštěvuje školu zhruba 180 žáků. Součástí školy je školní 
družina, která má dvě oddělení s celkovou  kapacitou 55 žáků. Tato kapacita nebyla ve 
školním roce 2020/2021 naplněna. Při základní škole není zřízena školní jídelna, žáci 
docházejí do blízké jídelny vedle gymnázia. 
Veškeré kmenové i odborné učebny jsou zařízeny moderním nábytkem a vybaveny kvalitní 
technikou, interaktivními tabulemi, jsme moderní, dynamicky se rozvíjející institucí, která 
má prostory, které jsou efektivně využívány a vybaveny vyučovacími pomůckami 
odpovídající novým trendům školy 21. století. 
Průběžně jsou ošetřovány a prořezávány stromy na školní zahradě. Veškeré práce se 
uskutečňují za součinnosti zřizovatele a školy.  
 Nabízíme místo s přátelskou atmosférou, podporujeme optimální rozvoj individuálních 
předpokladů a vrozeného nadání, morální hodnoty a tradice, kde se snažíme, aby žáci, 
učitelé i rodiče cítili spokojeně.  Rádi uvítáme ve škole každého z rodičů i mimo dobu 
informačních schůzek. Řada rodičů spolupracuje se školou i mimo vyučování při 
organizování mimoškolní činnosti. 
Jsme školou, která je otevřená všem dětem. Dětem se sportovním zaměřením, dětem 
s potřebou podpůrných opatření, všem dětem se zájmem o další mimoškolní činnost.  
Jsme školou, kde vedeme žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, 
zaměřujeme se na „aktivní“ dovednosti žáků a zároveň vyžadujeme dodržování stanovených 
pravidel. Poskytujeme žákům kvalitní a efektivní vzdělávání a rozvoj osobnosti s ohledem na 
individuální předpoklady s možnostmi prožití úspěchu při vyučování i během mimoškolních 
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akcí. 
 

f. Materiálně-technické podmínky školy 

Učebny, herny 18 učeben + 2 herny ŠD 

Odborné pracovny o anglický jazyk 
o knihovna 
o 1 informatika 
o fyzika 
o výtvarna 
o cvičná kuchyňka 

Knihovna o registrační knihovní systém 
o sady knih pro společnou četbu 
o interaktivní tabule 
o PC s tiskárnou 
o Copy systém 
o k dispozici 20 míst 
o výpůjčky pro žáky 
o výpůjčky odborné literatury pro pedagogy 
o Calibri – obalovací technika 

Terasa o k dispozici 60 míst  
o mobilní tabule 

Zahrada o skleník 
o políčka pro setí a sadbu 
o zahradní domek na nářadí 
o bylinková zahrádka 

Školní dvůr o zámková dlažba 
o lavičky 
o 2 stoly na stolní tenis 

Sportovní zařízení o tělocvična 
o posilovna 
o školní hřiště 

Cvičná kuchyňka o 2 kuchyňské linky vč. spotřebičů 
o 4 stoly 
o k dispozici 24 míst 

Dílna o keramická  
o keramická pec 
o úložné police na výrobky a pomůcky 

Žákovský nábytek o odpovídá požadavkům ČSN EN 17291:2007 a 
ČSN EN 1729-2:2007 

o přizpůsobován žákům – zajištění 
fyziologického sedu  

Vybavení učebními pomůckami, 
hračkami, sportovním nářadím 

o učebny jsou průběžně vybavovány novými a 
modernějšími pomůckami  

o sportovní nářadí průběžně kontrolováno a 
doplňováno  

o průběžná inovace vybavení ŠD 

Vybavení žáků učebnicemi a o zakoupeny interaktivní učebnice a pracovní 
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učebními texty sešity pro výuku anglického a německého 
jazyka 

o inovace učebnic s doložkami MŠMT 

Vybavení kabinetů, laboratoří a 
učeben pomůckami 

o průběžně nahrazování zastaralých pomůcek 
novými a modernějšími 

o modernizace učeben i z hlediska funkčnosti 

Vybavení školy audiovizuální a 
výpočetní technikou 

o PC pro žáky 
o PC pro učitele 
o PC pro administrativu 
o PC v knihovně 
o notebooky pro učitele 
o dataprojektory 
o tablety pro učitele 
o interaktivní tabule ve třídách 

g. Údaje o školské radě 

 
Školská rada byla na ZŠ poprvé zřízena 24.1.2006 v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 
Školská rada má tři členy, zasedá podle potřeby, nejméně dvakrát ročně. Řídí se jednacím 
řádem školské rady, ze zasedání pořizuje zápisy. Volební období školské rady trvá tři roky. 
Poslední volby se uskutečnily v listopadu 2020. 
 

Předseda školské rady: Mgr. Dana Šlechtová, Ph.D 

Zástupce rodičů: Veronika Moulisová 

Zástupce školy: Mgr. Petr Kovařík 
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2. PŘEHLED OBORŮ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVACÍ   
PROGRAMY 
 

Přehled oborů základního vzdělávání 
 

Kód vzdělávání Obor vzdělávání Poznámky 

79-01-C/01 Základní škola RVP 

 
Vzdělávací programy 
 

Vzdělávací program Číslo jednací Ročník 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ 
Maxe Švabinského Teplice – Škola pro zítřek 

ZŠ/174/2016 1.-9. 

 
 

3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 
 
Základní údaje o pracovnících školy 
 

Pracovníci školy Počet Poznámky 

Počet pracovníků celkem 29  

Pedagogičtí pracovníci – učitelé ZŠ 
 

14 11 – plný úvazek 
 3 – částečný úvazek 
 

Pedagogičtí pracovníci – 
vychovatelky školní družiny, 
asistenti pedagoga 
 

10 2 – plný úvazek 
8 – ¾ úvazek 

Správní zaměstnanci – hospodářka 
školy, školník, uklízečky 
 

5 4 – plný úvazek 
1 – částečný úvazek 

Pedagogičtí pracovníci Pozice Poznámka 

Mgr. Edita Jurečková ŘŠ koordinátor ŠVP 

Mgr. Martina Nováková ZŘŠ výchovný poradce, správce 
knihovny, správce ŠIS Bakalář 

Mgr. Dagmar Jasanská I. stupeň metodik pro I.stupeň, primární 
logopedická prevence, správce 
cvičné kuchyňky 

Mgr. Dana Sajdlová I.stupeň správce zahrady a skleníku 

Dana Vaňásková I. stupeň pracovnice knihovny 

Mgr. Ivana Vášová I. stupeň správce kabinetu I. stupeň 

Mgr. Petra Soukupová I. stupeň správce a obsluha keramické pece 

Mgr. Petr Kovařík   II. stupeň – Fy, 
Che,  Inf 

metodik environmentální 
výchovy,  správce skladu učebnic 
správce učebny informatiky 

Mgr. Jan Horák II. stupeň ČJ, AJ, správce učebny cizích jazyků 
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D, Z 

Mgr. Zdeňka Jílková II. stupeň – Tv,  
Rv, Ov, Př 

 

Mgr. Jaroslava Šimůnková II. stupeň – ČJ, Vv, 
Rv, Ov, Př 

správce učebny Vv 

PaedDr. Miluše Havlová, DiS. II. stupeň – ČJ, NJ, 
D, Př 

metodik primární prevence,  
metodik pro II. stupeň 

Mgr. Libuše Helclová II.stupeň - Fy správce kabinetu fyziky do 
31.01.2021 

Ing. Petra Zíková II.stupeň – M, Nj od 06.10.2020 

Bc. Jitka Stádníková II. stupeň Inf do 30.09.2020 

Mgr. Dagmar Jelenová II. stupeň ICT koordinátor a metodik pro 
informační technologie (nem. od 
října 2019) 

Veronika Moulisová  AP I.stupeň asistent pedagoga od 04.01.2021 

Michaela Liesnerová AP I.stupeň asistent pedagoga 

Adriana Liesnerová AP I.stupeň asistent pedagoga 

Zdeňka Cholinská AP I.stupeň asistent pedagoga 

Miroslava Černá AP II.stupeň asistent pedagoga 

Barbora Bernátková AP II.stupeň asistent pedagoga  

Lucie Tyrnerová AP II.stupeň asistent pedagoga  

Markéta Hájek AP II.stupeň asistent pedagoga  od 24.08.2020 

Hana Elizabeth Antalová AP I. stupeň asistent pedagoga od 24.08.20-
14.10.2020 

Růžena Jelínková vychovatelka ŠD  

Eva Steinová vychovatelka ŠD do 31.01.2021 

Veronika Urbanová vychovatelka ŠD od  01.02.2021 

Ing. Petra Zíková II. stupeň – M, AJ mateřská dovolená do 05.10.2020 

Mgr. Radka Horáková I.stupeň mateřská dovolená od 05.01.2020 

Správní zaměstnanci Pozice Poznámka 

Soňa Břízová hospodářka  

Pavel Krejčík školník  

Zdena Krejčíková uklízečka  

Iveta Matějková uklízečka  

Martina Matějková uklízečka  
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Údaje o pedagogických pracovnících 
 
a/ z hlediska věku 
 

věk do 25 let 26-35 36-45 46-55 56-65 nad 65 let 

počet 
pedagogů 

1 4 6 7 3 3 

 
 

 
 
b/ z hlediska délky praxe 
 
 
délka praxe do 5 let 6 – 10 let 11 – 20 let 21 – 30 let nad 30 let 

délka praxe 
pedagogů 

6 6 5 4 3 

 
 

 

4%
18%

27%
23%

14%

14%

Počet pedagogů z hlediska věku

do 25 let 26 - 35 let 36  - 45 let 46 - 55 let 56 - 65 let nad 65 let

23%

23%

19%

16%

19%

Délka praxe pedagogů

do 5 let 6 - 10 let 11 - 20 let 21 - 30 let nad 30 let
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c/ z hlediska počtu mužů a žen 
 

 muži ženy 

počet pedagogů 2 22 

 
 

 
 
 
d/ z hlediska dosaženého vzdělání 
 
 

 
vzdělání SŠ 

nepedagogické 
(studující DPS 

nebo VŠ) 

SŠ 
nepedagogické 

+ doplňkové 
studium pro 

pedagogy + AP 

SŠ 
pedagogické 

+ AP 

VŠ 
pedagogické 
(bakalářské) 

VŠ 
pedagogické 
(magisterské) 

VŠ 
nepedagogické 

+ DPS či AP 

počet 
pedagogů 

2 
 

5 3 1 12 1 

 
 

 
 
 

muži 
8%

ženy
92%

Počet mužů a žen

muži ženy

8%

21%

4%

50%

4% 13%

Vzdělání pedagogů

SŠ nepedagogické SŠ nepedagogické + doplň VŠ pedagogické (bak.)

VŠ pedagogické (mag.) VŠ nepedagogické + DPS SŠ pedagogické
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e/ z hlediska odborné kvalifikace 
 

 
Odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikace Celkem 

Učitelství pro I. stupeň 7 1 8 

Učitelství pro II. stupeň 6 0 6 

Vychovatelství 2 0 2 

Asistent pedagoga 8 1 7 

Celkem 22 2 24 

 
 

4.   ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 
 

Datum zápisu: 15.04.-16.04.2021 

 
 zapisovaní zapsaní na dané 

škole 
převedení na jinou 

školu 
udělení odkladu 

  
celkem 

 
z toho 
dívek 

 
celkem 

 
z toho 
dívek 

 
celkem 

 
z toho 
dívek 

 
celkem 

 
z toho 
dívek 

Poprvé u zápisu 
 

32 14 25 10 5 3 2 0 

U zápisu po 
odkladu 
 

11 4 11 4 0 0 0 0 

Z toho po 
dodatečném 
odkladu 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.9.15≤d.n.≤31.
12.15 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.9.14≤d.n.≤31.
8.15 

32 14 25 10 5 3 2 0 

1.9.13≤d.n.≤31.
8.14 

11 4 11 4 0 0 0 0 

1.9.12≤d.n.≤31.
8.13 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Data k 31.8.2021 
 

5. ÚDAJE O PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO STŘEDNÍCH ŠKOL 
 
Výsledky přijímacího řízení 
 

Druh studia      Počet přijatých žáků 

Vojenské lyceum 1 

Studijní obor s maturitní zkouškou 7 

Studijní obor s výučním listem 8 

Celkem 16 

 
Všichni žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku, byli přijati ke studiu, o které měli zájem. 
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Ukončení povinné školní docházky 

 
Ukončení povinné školní docházky v ročníku: Počet žáků  

8. 3 

9. 13 

Celkem 16 

 
 

 
 
 

6.  VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍM 
VZDĚLÁVACÍM PROGRAMEM A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ 
VZDĚLÁNÍ   

 
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

a) Přehled o prospěchu 
 
Celkový přehled 1. pololetí a 2. pololetí školního roku 2020/2021 
 

 1. pololetí 2. pololetí 

Počet žáků 163 164 

Prospěl(a) s vyznamenáním 67 64 

Prospěl(a) 93 89 

Neprospěl(a) 2 11 

Nehodnocen(a) 1 0 

Průměrný prospěch 1,916 
 

1,817 

 
 
 
 

Ukončení PŠD

8.ročník 9.ročník
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b) Přehled o chování 

 
 

Čtvrtletí Pochvala TU Pochvala ŘŠ Napomenutí 
TU 

Důtka TU Důtka ŘŠ 

I. 59 0 11 3 1 

II. 18 14 2 6 2 

III. 56 0 6 0 0 

IV. 34 16 5 14 2 

 

 
 

c) Údaje o zameškaných hodinách 
 

Celkový přehled za školní rok 2020/2021 
 

 Omluvená 
absence 

z toho na I. 
stupni 

z toho na 
II. stupni 

Neomluvená 
absence 

z toho na I. 
stupni 

z toho na 
II. stupni 

1. pololetí 11455 6768 4687 68 17 51 

2. pololetí 11701 8066 3635 174 75 99 

 
 

Prospěch za 1.pololetí 2020/2021

Prospěl(a) s vyznamenáním

Prospěl(a)

Neprospěl(a)

Nehodnocen(a)

Prospěch za 2.pololetí 2020/2021

Prospěl(a) s vyznamenáním

Prospěl(a)

Neprospěl(a)

Známka z chování 1. pololetí 2. pololetí 

Velmi uspokojivé 163 164 

Uspokojivé  2 0 

Neuspokojivé 0 0 
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d) Údaje o inkludovaných žácích 
 
Ve školním roce 2020/2021 bylo na škole 46 žáků s podpůrnými opatřeními. Vyučující 
spolupracovali se zákonnými zástupci, PPP, SPC v Teplicích a Ústí nad Labem. V průběhu 
školního roku se uskutečnily pracovní schůzky pracovnice PPP, SPC Teplice a zákonných 
zástupců, žáků, vyučujících a výchovné poradkyně na půdě školy. 
 
 
 

Inkludovaní žáci ve školním roce 2020/2021 

Ročník Počet žáků Stupeň podpůrných opatření 

1.ročník 3 
1 
1 

1 
2 
3 

2.ročník 1 
3 

2 
3 

3.ročník 1 3 

4.ročník 5 
3 
1 

1 
2 
3 

5.ročník 2 
2 
1 

1 
2 
3 

6.ročník 3 
5 
2 

1 
2 
3 

7.ročník 1 
4 
1 

1 
2 
3 

8.ročník 2 2 

9.ročník 2 
1 
1 

1 
2 
3 

I.stupeň 24  

II.stupeň 22  

Celkem 46  

 
 
 
 

Celkový prospěch žáků na ZŠ: 
 

Prospěch žáků I. pololetí II. pololetí 

Prospěli s vyznamenáním: 67 64 

Prospěli: 93 89 

Neprospěli: 2 11 

Nebyli hodnoceni: 1 0 
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7.   ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 
 
Metodikem a koordinátorem primární prevence je PaedDr. Miluše Havlová, DiS.  
Činnost v této oblasti vycházela z minimálního preventivního programu vytvořeného v 
souladu s dokumenty MŠMT k prevenci rizikových projevů chování.  
Dlouhodobé a obecné cíle MPP byly realizovány v rámci předmětů a zařazení v ŠVP školy dle 
plánu (viz MPP a ŠVP). V rámci prevence rizikových projevů chování byla nadále rozvíjena 
spolupráce s Městskou policií města Teplice a odborem sociálně právní ochrany dětí. Nadále 
úspěšně pokračuje spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Teplice,  Speciálním 
pedagogickým centrem v Teplicích a centrem Demosthénes v Ústí nad Labem. Ve všech 
třídách probíhaly třídnické hodiny online vzhledem k formě výuky na dálku. Dále nabízíme 
konzultační hodiny metodika primární prevence. Primární preventistka se pravidelně 
zúčastňovala schůzek primárních preventistů svolávaných PPP Teplice a pravidelných 
schůzek tzv. preventivního týmu, který na škole pracuje – v tomto školním roce online.  
 
Dokumenty prevence: 
 Minimální preventivní program školy  

            Osnova: 1. Úvod 
                          2. Cíle MPP 
                          3. Realizace MPP 
                          4. Nadstavbové aktivity v rámci školy 
                          5. Volnočasové aktivity pořádané školou 
                          6. Akce školy 
                          7. Materiálové zabezpečení MPP, spolupráce s jinými organizacemi 
 Školní preventivní strategie 

                         1. Cíle ŠPS, vymezení cílové populace 
                         2. Realizace ŠPS, metody a formy práce 
                         3. Nadstavbové aktivity v rámci školy 
                         4. Spolupráce s rodiči 
                         5. Materiálové zabezpečení, spolupráce s jinými organizacemi 
                         6. Přehled legislativy pro ŠPS - Co dělat když… 
 Informovaný podpis – prevence šikany 
 Informační letáky pro rodiče 

 
Žákovský školní parlament sdružuje zástupce tříd 3. – 9. ročníku. Na pravidelná jednání  
(1 x za měsíc) dochází vždy zástupce vedení školy. Předmětem jednání jsou připomínky k 
provozu školy, náměty na činnosti v rámci školy, školní časopis, chování žáků, vztahy ve třídě 
apod.  
Žákovský školní parlament v tomto školním roce vzhledem k mimořádným opatřením a 
zákazu osobní přítomnosti žáků ve škole neorganizoval žádné akce. 
 
Na žákovský školní parlament dohlíží ředitelka školy Mgr. Edita Jurečková. 

 
Učitelská a žákovská knihovna je pro žáky otevřena třikrát týdně. K dispozici bylo okolo 2500 
svazků, dále časopisy, deskové a poznávací hry. K dispozici je 20 míst k sezení. Zároveň je 
možné využívat v knihovně i počítač připojený na internet, interaktivní tabuli, tiskárnu a 
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kopírku. Knihovnické služby zajišťuje Mgr. Martina Nováková. Ve školním roce 2020/2021 
vzhledem k platnosti mimořádných opatření a zákazu osobní přítomnosti žáků ve škole byla 
knihovna otevřena pouze pro učitele. Zapůjčené knihy po vrácení byly dezinfikovány a 
uloženy do karantény. 
 

Přednášky a vystoupení 

Název Garant Třídy 

Poučení o BOZP a BESIP na začátku 
školního roku 

učitelé I. a II.stupně I. a II. stupeň 

Adaptační pobyty všichni TU I. i II.stupeň 

MPP – setkání PaedDr. Miluše Havlová, DiS. 5. třída 

MPP „Štěpán“ v DDM DDM 5. třída 

 

Zájmové kroužky pořádané školou 

Ve školním roce 2020/2021 zájmové útvary nebyly vzhledem k mimořádné situaci a prevenci 
šíření nemoci Covid-19 otevřeny. 

Projekty a projektové dny 

 
Název 

 
Anotace 

 
Garant 

Přijela k nám pouť Celoroční projekt pro učitele, žáky i 
rodiče. Děti za předem zadaných 
podmínek nasbírají body a vymění je 
v den „D“ za nákupní kupony. Rodiče a 
učitelé připraví pouťové stánky. 
Napečou, navaří, nakoupí, vyrobí a 
nabídnou ve stánkách v areálu školy. 
Kupony je možné získat v tento den při 
doplňkových soutěžích. 
Vzhledem k omezení provozu škol a 
vzhledem ke COVID-19 pouťový den 
neproběhl. 

Mgr. Martina Nováková, 
Mgr. Dagmar Jasanská, 
Petr Kovařík 

Záložka do knihy 
spojuje -  11.ročník 
„Radost ze čtení 
ukrytá ve verších 
básní nebo v próze“ 

Při výrobě se fantazii meze nekladou, 
hotové výrobky stačí zaslat do určené 
školy na Slovensko a počkat na záložky 
od nových přátel. 

Mgr.Jaroslava Šimůnková 

72 hodin  V rámci celostátního projektu žáci 
pomáhají s úklidem parků, v mateřských 
školách, v  Domově důchodců 
v Bystřanech.  
Vzhledem k omezení provozu škol a 
vzhledem ke COVID-19 tato akce 
proběhla v omezené variantě – úklidem 

Mgr. Dana Sajdlová 
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okolí školy. 

Máme rádi zvířata Kombinujeme vyučování 
s mimoškolními aktivitami – adoptovali 
jsme vybrané zvířátko v ZOO, 
organizujeme sbírku pro útulek 
„Tlapka“, pěstujeme slunečnice pro 
zimní krmení ptáků, sbíráme kaštany do 
krmelců, besedujeme s pracovníky ZOO, 
chodíme na exkurze, filmujeme, 
fotografujeme a kreslíme zvířata… 

Mgr. Martina Nováková, 
Mgr. Ivana Vášová 

Rok a roční období Žáci se zaměřují na znaky jednotlivých 
ročních období, na činnosti a tradiční 
zvyky, které se k nim vážou. 

Mgr. Dagmar Jasanská 

 
 
Akce a projekty školní družiny 
 

Název projektu Termín konání 
celoroční projekt „Až budeme dospělí“ a „Pomáhám kamarádům“ celoročně 

týdenní projekt „Spolužáci, kamarádi“  14.09.-18.09.2020 

týdenní projekt „Loučení s létem“   21.09.-25.09.2020 

týdenní projekt – „Po covidu“   12.10-16.10.2020 

týdenní projekt   „Krmítka a budky v lese“   19.10.-23.10.2020 

týdenní projekt „Technika kolem nás“ 9.11.-13.11.2020 

týdenní projekt „Ekonomická situace po covidu 19“  16.11.-20.11.2020 

týdenní projekt „Tajemné bytosti“  7.12.-11.12.2020 

týdenní projekt „Vánoční čas“  14.12.-18.12.2020 

týdenní projekt „Moje peněženka“  11.1.-15.1.2021 

týdenní projekt „Zimní sporty“  11.1.-15.1.2021 

týdenní projekt „Co najdu v knize“  8.2.-12.2.2021 

týdenní projekt „Nejhezčí pohádková kniha“  15.2.-19.2.2021 

týdenní projekt „V lese“  1.3.-5.3.2021 

týdenní projekt „Vítání jara“  15.3.-19.3.2021 

týdenní projekt „Na nebi“  12.4.-16.4.2021 

týdenní projekt „Význam kola“  12.4.-16.4.2021 
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týdenní projekt „Ruce“  10.5.-14.5.2021 

týdenní projekt „Svět zasažen koronavirem“  17.5.-21.5.2021 

týdenní projekt „Než vyroste strom“  7.6.-12.6.2021 

týdenní projekt „Dobrodružství versus bezpečnost“  14.6.-18.6.2021 

Název akce ŠD Termín konání 

Mikulášská nadílka 04.12.2020 

Sportovní odpoledne a soutěže průběžně celý rok 

Botanická zahrada červen 2021 

 
 
V průběhu školního roku došlo několikrát k verbálnímu i fyzickému napadení žáků mimo 
půdu školy i ve škole. Během konzultací se žáky a mimořádných konzultací se zákonnými 
zástupci byly řešeny tyto problémy – opakující se nedůsledná příprava na vyučování, 
nedůsledné dodržování postupu omlouvání žáků zákonnými zástupci, nevhodné chování 
mezi spolužáky navzájem, problémy při distanční výuce – potíže při zapojení se do výuky,  
zanedbávání školní docházky, nevhodné chování při hodinách a narušování hodin, kontrola 
způsobů komunikace a předávání výukových materiálů v době distanční výuky, napadení 
žáka spolužákem před školou, obtěžování spolužačky a urážení spolužačky, obtěžování 
spolužáků nevhodnými telefonními hovory, začlenění žáků cizinců do kolektivu a pomoc při 
překonávání jazykové bariéry. V každém jednotlivém případě byly se žáky a jejich zákonnými 
zástupci vedeny konzultace a doporučeny kroky vedoucí k žádoucímu jednání a chování. V 
konkrétních případech jsme jednali s pracovníky OSPOD MgM Teplice, Policie  České 
republiky, Fondem ohrožených dětí Klokánkem a RZS Nemocnice Teplice.  
 
Druh konzultace Počet 

Konzultace se žákem 7 

Mimořádná konzultace se zákonnými 
zástupci 

15 

Výzva ŘŠ k návštěvě školy 17 

Výchovné komise 2 

Hlášení dotčeným orgánům Počet 

Hlášení OSPODu Teplice 20 

Hlášení Přestupkové komisi MgmTce 6 

Hlášení MgMTce Odbor školství 5 

Policie ČR 4 

Okresní soud v Teplicích 2 
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8.    ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH A 
NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ  VČETNĚ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ 
ŠKOLY 

 
 

Název školení Jméno účastníka Datum konání 

Vliv soutěživého prostředí na klima 
třídy 

Mgr. Edita Jurečková 
PaedDr. Miluše Havlová, 
DiS. 

28.08.2020 

Úplněk a šintoistické rituály/Japonské 
malování 

Mgr. Martina Nováková 30.09.2020 

Emoční inteligence pro pedagogy PaedDr. Miluše Havlová, 
DiS. 

01.10.2020 

Změna klimatu Mgr. Jan Horák 08.01.2021 

Podpůrná opatření u žáků s 
dysortografií 

Markéta Hájek 
Adriana Liesnerová 

11.01.2021 

Převrat v zaměstnávání nepedagogů 
po novele ZP 

Mgr. Edita Jurečková 27.01.2021 
webinář 

Kontrolní a hospitační činnost – 
praktické návody pro ředitele 

Mgr. Edita Jurečková 28.01.2021 
webinář 

Mesoamerické kultury Mgr. Jan Horák 28.01.2021 
webinář 

Komunikace s rodiči Mgr. Zdeňka Jílková 17.02.2021 

Angličtiny pro ty, které učení nebaví Mgr. Jan Horák 17.02.2021 

Autoevaluace Mgr. Edita Jurečková 18.02.2021 

Hrajeme si v matematice na 1.stupni 
ZŠ 

Mgr. Dana Sajdlová 
Mgr. Dagmar Jasanská 
Mgr. Petra Soukupová 

24.02.2021 

Právo ve škole - dílna Celý pedagogický sbor 26.02.2021 

Sborovna a ředitel – předcházení 
selhávání týmu 

Mgr. Edita Jurečková 05.03.2021 

Poskytování informací dle zákona 
č.106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím ve veřejné 
správě 

Mgr. Edita Jurečková 05.03.2021 

Podpora úspěšného vzdělávání 
v Ústeckém kraji 

Veronika Moulisová 16.03.2021 

Vedení dokumentace školy, 
výkaznictví a financování podpůrných 
opatření 

Mgr. Edita Jurečková 17.03.2021 

Psychiatrické poruchy u dětí Veronika Moulisová 31.03.2021 

Jak motivovat dítě k učení? Veronika Moulisová 08.04.2021 

Učitel a rodič: spolupráce, vedení 
třídní schůzky a komunikace s rodiči 

PaedDr. Miluše Havlová, 
DiS. 

22.03.2021 

Zákon o registru smluv z pohledu 
školy 

Soňa Břízová 13.4. a 15.4.2021 
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Komunikace s rodiči Mgr. Ivana Vášová 14.04.2021 
webinář 

Rychlá a efektivní spolupráce v G 
Suite 

Mgr. Petr Kovařík 09.03.-30.03.2021 

Jak připravit rozpočet školy na rok 
2022 

Soňa Břízová 28.4.-29.4.2021 

On-line nástroje a aplikace v 
matematice 

Ing. Petra Zíková 07.05.2021 

ŠVP musí být příběhem každé školy 
aneb bez ředitelů to nepůjde 

Mgr. Edita Jurečková 
 

20.05.2021 

Pracovní doba ve školách – 
rozvrhování a evidence 

Soňa Břízová 20.05.2021 

Hospitační činnost Mgr. Martina Nováková 28.05.2021 

 
 

9.    ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
 
Snažíme se o to, aby se škola stala vzdělávacím, kulturním, sportovním i společenským 
centrem pro žáky i jejich rodiče a další přátele školy.  Prostory školy jsou po vyučování 
přístupné pro mimoškolní činnost. Využívají se i prostory družiny, herní prvky na školní 
zahradě, skleník, školní pozemek, ohniště, školní hřiště, tělocvična, učebny hudební a 
výtvarné výchovy, knihovna… Na škole působí AŠSK, úzce spolupracujeme s TJ Lokomotivou 
Teplice a s rodiči. Mimoškolní nabídka je díky tomu rozšířena i o exkurze, výlety, zájezdy, 
sportovní soutěže i celostátní akce v sobotu nebo v neděli. Pravidelně jezdíme s dětmi i na 
prázdninové turistické pobyty v ČR .  
 

Prezentace školy na veřejnosti Realizováno dne 

Fotogalerie v areálu školy celoročně 

Webové stránky celoročně 

Vývěsní informační tabule u vstupu do areálu celoročně 

Články a fotografie v celostátním a regionálním tisku celoročně 

Práce žáků ve třídách a v areálu školy celoročně 

Informace v rozhlase celoročně 

Kulturní a výchovné akce, exkurze  

Den otevřených dveří památek ČR 07.09.2020 

Mezinárodní den gramotnosti 08.09.2020 

Mezinárodní den zvířat 04.10.2020 

Účast vycházejících žáků na akci Šance online říjen 2020 

Mezinárodní den tolerance 16.11.2020 

Světový den pozdravů online 21.11.2020 

Světový den počítačové gramotnosti online 02.12.2020 

Mikulášská nadílka 04.12.2020 

Den památky obětí holocaustu 27.01.2021 

Mezinárodní den mateřského jazyka 21.02.2021 

Den vstupu ČR do NATO - online 12.03.2021 

Světový den zdraví - online 07.04.2021 
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Mezinárodní den památek a sídel - online 17.04.2021 

Den Země - online 22.04.2021 

Akce zaměřené na podporu zdraví  

Ovoce do škol – celostátní projekt celoročně 

TH – podpora žáků během období distanční výuky celoročně 

Tělocvik Challenger online aneb sportujeme se Spořkou duben 2021 

Markétina dopravní výchova celoročně 

Turistické výlety do okolí celoročně 

Prevence zneužívání návykových látek celoročně 

Adaptační kurzy září 2020 

Světový den zdraví - online 07.04.2021 

Akce k environmentální výchově  

Celoroční sběr starého papíru a plastových víček celoročně 

Třídění odpadu ve škole celoročně 

Sběr kaštanů pro zvířátka podzim 2020 

Patron zvířete surikata celoročně 

72 hodin podzim 2020 

Den vody - online 22.03.2021 

Den Země - online 22.04.2021 

Barevný den – třídění odpadu  16.06.2021 

Výlety s TJ Lokomotiva  

Sokolské putování Českým středohořím 22.5.2021 

ZOO Děčín 5.6.2021 

Bžany – sportovní den 19.6.2021 

Školní exkurze  

Hrad Doubravka červen 2021 

Dětský den, cesta za pokladem červen 2021 

Botanická zahrada v Teplicích červen 2021 

Morový sloup a okolí – kamínky vlastní výroby červen 2021 

Písečný vrch 1.6.2021 

Komáří vížka 25.6.2021 

Jezero Barbora 29.6.2021 

 
10.   ÚČAST ŠKOLY V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH    
 

 

Název soutěže Kategorie Počet žáků Umístění 

škola okres/město kraj 

Sběr papíru I.st.+II.st. 164 - - - 

Sběr PET víček I.st.+II.st. 164 - - - 

Účast žáků v olympiádách 

Matematický klokan 
online 

Cvrček 21 - - - 

Matematický klokan 
online 

Klokánek 19 - - - 
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Matematický klokan 
online 

Benjamín 29 - - - 

Matematický klokan 
online 

Kadet 6 - - - 

Olympiáda z M II.stupeň 10 - - - 

Přírodovědný klokan 9. třída 8 3 - - 

 

 
11.  VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY 

 
Rozhodnutí ředitele školy podle ustanovení §165 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a podle zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád 
 
 

 Počet 

Rozhodnutí(přestup, přijetí, zamítnutí):  62 

Odvolání: 1 

Žáci, kterým byla odložena školní docházka: 2 

Žáci, kterým byla prodloužena školní 
docházka: 

1 

Žáci, kteří byli osvobozeni od povinné školní 
docházky: 

0 

Celkem 66 

 
 
 
12. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ A 
MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 

 
Ve školním roce 2020/2021 nebylo realizováno. 

 
 

 
13. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI 
CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 

 
Ve školním roce 2020/2021 bylo realizováno:  
 
doktorandské studium: Mgr. Petr Kovařík – Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání  
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14. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH 
FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 

 
Ve školním roce 2020/2021 nebylo realizováno. 

 
 

15. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, 
ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ 
ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 

 
Při vzdělávání a výchově žáků spolupracujeme v první řadě s rodiči. Ti mají k dispozici 
webové stránky, telefonické spojení, e-mailovou poštu a otevřené dveře do školy.  
 
 
 

Spolupracující partneři a organizace 

Magistrát města Teplice  

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje 

Lékaři pro děti  a dorost okr. Teplice 

Pedagogicko-psychologická poradna Teplice 

Speciální pedagogické centrum Teplice 

Demosthenes – speciální pedagogické centrum v Ústí nad Labem 

Odbor sociálně právní ochrany dětí Teplice 

Odbor sociálně právní ochrany dětí Ústí nad Labem 

Odbor sociálně právní ochrany dětí Opava 

Probační a mediační služba Teplice 

Městská policie Teplice 

Policie ČR 

Fond ohrožených dětí Klokánek 

Centrum pro vzdělávání  - středisko na škole 

TJ Lokomotiva Teplice 

Cisterciánské středisko Teplice 

Okresní soud v Teplicích 

AŠSK 

Úřad práce v Teplicích 

Integrovaný hasičský sbor Teplice 

Krajská zdravotní, a.s. 

Česká pojišťovna, a.s. 

Pojišťovna Kooperativa 

NESPO plus s.r.o. 

Botanická zahrada 

Rádio Blaník – mediální partner Den otevřených dveří a zápis do 1.tříd 

Teplický deník 

Útulek nadace „Tlapka“ v ŽIMU 

Český červený kříž 
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Regionální knihovna v Teplicích 

Jídelna Zdravěnka 

Střední školy v Teplicích a okolí 

Mateřské školy v Teplicích 

Jídelna Hotelové školy 

 
 
16.  ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU 
ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 

 
 Ve školním roce 2020/2021 proběhla na škole kontrola České školní inspekce online.  Škola 
byla zapojena do hlavního šetření mezinárodního projektu PIRLS 2021, který mapuje úroveň 
žáků základní školy ve čtenářské gramotnosti.  
  
 
 

17.  ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ROK 2020 
Část I. 

PŘÍJMY 
 

 
Celkové příjmy 

 

 
18 308 723,60  Kč 

 
Příjmy z hospodářské činnosti 
 

 
104 585,60 Kč 

 
Ostatní příjmy 
 

 
18 204 138,- Kč 

 
Část II. 
VÝDAJE 

 

 
Investiční výdaje celkem 
 

 
0 

 
Neinvestiční výdaje celkem 
 

 
18 106 675,73 Kč 

 
Z toho: 

 

 
Náklady na mzdy pracovníků 
 

 
10 753 042,- Kč 
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Ostatní osobní náklady 
 

1 440,-  Kč 

 
Kooperativa 
 

 
43 219,66 Kč 

 
Preventivní prohlídky zaměstnanců 

 
5 780,-Kč 

 
Odvody zdrav. a soc. péče, FKSP 
 

 
3 851 042,86 Kč 

 
Výdaje na učebnice a učební pomůcky 
 

 
59 097,38 Kč 

 
Plavání 
 

 
12 240,-Kč 

 
Výdaje na DVPP 
 

 
15 620,-Kč 

 
Náhrady za prvních 14 dní PN 
 

 
72 251,-Kč 

 
Cestovné 
 

 
3 024,-Kč 

 
Spotřeba prádla, oděvů a obuvi 
 

 
5 737,10 Kč 

 
Výdaje SR celkem 
 

 
14 822 494,-Kč 

 
Ostatní provozní náklady 
 

 
3 284 181,73 Kč 

 
 

18.  ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU DO FONDŮ HMOTNÉ 
ZAINTERESOVANOSTI 

 
Zlepšený HV 202 047,87 Kč  - z toho přidělen do rezervního fondu školy viz. příloha  
152 047,87 Kč a  do fondu odměn 50.000,- Kč. 
 
 
Další informace (včetně obrazové dokumentace) o Základní škole Teplice, Maxe Švabinského 
1743 lze sledovat na webových stránkách školy: www.svabinka.cz 


