
Třídní schůzky č. 1 – 18.11. 2019 (17.30 h. – 19.30 h.) 
 

Program:  

1. Čerpání prostředků SRPŠ 

2. Informace vedení školy 

3. Informace třídního učitele 

1. Čerpání prostředků SRPŠ 

  2018/2019 2019/2020 2019/2020 

Čerpání - účel čerpáno návrh schváleno 

Čertovské vyučování (Mikuláš) - 1. - 5. ročník (200 Kč/třída) 2 395 Kč 2 400 Kč   

Dárky a pomůcky pro zápis prvňáčků 4 657 Kč 5 000 Kč   

Den dětí (25 Kč na žáka) 13 200 Kč 12 375 Kč   

Interaktivní učebnice 7 591 Kč 0 Kč   

Květiny na Den učitelů 3 832 Kč 5 000 Kč   

Odměny na závěr šk. roku pro žáky 6 589 Kč 7 000 Kč   

Pomůcky na výtvarnou výchovu 6 174 Kč 6 000 Kč   

Příspěvek na lyžařský kurz 2 800 Kč 3 000 Kč   

Příspěvek na prevenci 10 629 Kč 5 000 Kč   

Příspěvek na sportovní kurz 0 Kč 1 500 Kč   

Startovné - sportovní soutěže 2 920 Kč 3 000 Kč   

ŠD - nákup pomůcek pro výtv. a pěv. kroužek a ŠD 1 192 Kč 0 Kč   

Šk. sp. soutěž 1. stupeň (ceny) 1 657 Kč 2 000 Kč   

Šk. sp. soutěž 2. stupeň (ceny) 3 519 Kč 3 500 Kč   

Školní a třídní kola soutěží Nj, Aj 132 Kč 1 000 Kč   

Školní jarmark 5 000 Kč 5 000 Kč   

Výzdoba školy 50 979 Kč 30 000 Kč   

Žákovská knihovna (knihy, DVD) 5 402 Kč 5 000 Kč   

Hygienické prostředky do tříd 2 109 Kč 5 000 Kč   

Vánoční laťka 1 490 Kč 2 000 Kč   

Výtvarná soutěž 252 Kč 500 Kč   

Papíry na kopírování pro žáky 5 000 Kč 5 000 Kč   

Další soutěže 0 Kč 1 000 Kč   

Žákovský parlament 0 Kč 5 000 Kč   

        

        

        

Počáteční stav (rezerva z předchozích let) 66 446 Kč 34 627 Kč   

Celkem čerpáno 137 519 Kč 115 275 Kč   

Aktuální stav (rezerva) 34 627 Kč 18 152 Kč   

Zbývá čerpat -31 819 Kč -16 475 Kč   

Příspěvky od žáků (200,- Kč) 105 700 Kč 98 800 Kč   

 

 



2. Informace vedení školy (jednání zástupců tříd – 18.11. 2019, 16.30 h., sborovna) 
 

➢ Zpráva o činnosti školy za 4. čtvrtletí 2018/2019 a 1. čtvrtletí 2019/2020 
 

➢ Kulturní akce pro žáky a veřejnost „Jarní koncert“ (16.5. 2019) 
➢ „Dobětický víceboj“ (1. ročník sportovní soutěže pro žáky 2. stupně v rámci Dne dětí, 31.5. 2019) 
➢ Sportovní kurz (Opárno, 16.6. – 21.6. 2019) 
➢ Školní exkurze a výlety v rámci tříd (květen – červen 2019) 
➢ Školní jarmark (26.6. 2019, 1. stupeň) 
➢ Vyhodnocení dotazníku ke školní jídelně 
➢ Rozšíření nabídky kroužků (zájmových útvarů)  

• pro příští školní rok bude seznam kroužků zveřejněn v červnu 2020, přihlašování ale bude probíhat u vedoucích kroužků 
na začátku září 2020, elektronické přihlašování se neosvědčilo 

➢ Opravy, zlepšení estetického vzhledu, nákupy  
• polepy (schody, dveře), tapetování dveří – zaplaceno z uspořených prostředků SRPŠ (39 000 Kč) 

• drobné opravy ve třídách 

• malování (celkem cca 120 000 Kč): všechna oddělení ŠD a 9 tříd, bezpečnostní vyznačení na schodech, toalety u 
tělocvičen  

• podlahy (celkem cca 300 000 Kč): všechna oddělení školní družiny, 2.stupeň u schodiště (2.patro), schodiště u vchodu na 
1. stupeň, 1.B 

• stavitelné lavice a židle (cca 140 000 Kč): 2.A a 6.B  

• počítačová technika a tabule v rámci „Šablon 2“ (celkem cca 850 000 Kč)  

• tablety, keramické tabule, stolní počítače, monitory, projektory, keramické tabule s projekčním povrchem, repro soustavy 

• doplnění učebních a didaktických pomůcek 

➢ Školní žákovský parlament 
• obnovení činnosti po několika letech 

• 10 žáků (8. a 9. ročník) 

➢ Časopis OKO 2018/2019 
• 27. ročník  

➢ Soutěž ve sběru papíru  
• říjen 2019: 10 tun 

• snížení výkupní ceny (papír 1,20 Kč, karton 0 Kč)  

➢ Projekty  
➢ Obědy do škol (projekt Ústeckého kraje) 
➢ Přírodní zahrady v rámci výzvy č.16/2017 (Národní program životního prostředí)  

• výše dotace: 315 949 Kč (85 %) z 371 704 Kč  

• zahájení realizace stavby: listopad 2019 

• termín dokončení: duben 2020 

➢ Šablony 2 – další rozvoj školy 

• personální podpora základní školy a školní družiny - školní asistent 

• osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích kurzů - oblast čtenářské 
gramotnosti a osobnostně sociálního rozvoje 

• využití ICT ve vzdělávání v základní škole a ve školní družině 

• klub zábavné logiky, badatelský klub, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem 

• klub zábavné logiky a deskových her pro účastníky školní družiny 

• projektové dny ve školní družině 

• celková částka: 1 997 211 Kč (ZŠ + ŠD) 

• realizace projektu: 1.9. 2019 – 31.8. 2021 

➢ Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků základních škol 
• v projektu proběhnou školení pedagogů v oblasti digitálních technologií a dojde i k vybavení školy příslušnými 

digitálními nástroji (software i hardware; maximum dotace na jednu školu je stanoveno na 399 500 Kč) 

• termín realizace nákupu: jaro 2020 



➢ Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 a 2020 
• účelem dotace je podpořit výuku plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která je určena na 

dopravu žáků 

➢ Sportuj ve škole 
• projekt zajišťuje AŠSK a jeho hlavním cílem je zlepšení pohybové gramotnosti dětí a získání kladného vztahu 

k pohybu 

➢ Škola v pohybu 
• je projekt FAČR zaměřený na podporu pohybových aktivit v mateřských a základních školách formou návštěvy 

trenérů mládeže, kteří mohou inspirovat pedagogy novými prvky se zaměřením na všeobecnou pohybovou průpravu 
a organizaci hodin 

➢ Mléko do škol 
➢ Ovoce a zelenina do škol 
➢ IROP (irop.mmr.cz) – Integrovaný regionální operační program  

• 2.10. 2019 proběhlo jednání s projektovým manažerem (příprava podání žádosti „Infrastruktura do škol“, 
částka cca 4 000 000 – 6 000 000 Kč, 10% spoluúčast zřizovatele nebo školy), učebna Aj na 1. st. 
(bezbariérovost), zajištění konektivity (propojení počítačů a dalších zařízení v počítačové síti) 

• příprava: rok 2020 

• realizace: reálně v létě 2021 
 

➢ Úkoly pro nadcházející období 
 

➢ Dokončení opravy odpadu u tělocvičen 

➢ Rekonstrukce toalet na 1. stupni  

• veřejná zakázka by měla být zveřejněna koncem tohoto roku na https://zakazky.usti-nad-labem.cz/ 
• výše zakázky: 2 100 000 Kč 

• termín uskutečnění bude řešen ve spolupráci se zřizovatelem, reálně v létě 2020 

➢ Malování (odborné pracovny Fy, Ch, Přp, laboratoř Fy-Ch) 

➢ Polepy, tapetování dveří  

➢ Výběr venkovních prvků pro školní družinu  

➢ Pokračování v modernizaci vybavení v oblasti ICT  

➢ Další úkoly z plánu práce na školní rok 2019 / 2020 
 

➢ Vybrané akce a termíny z plánu práce na školní rok 2019/2020 

• Poznávací exkurze (Drážďany): 5.12. 2019 

• Čertovské vyučování: 6.12. 2019 

• Vánoce ve škole: 12.12. 2019 (vánoční trhy, vánoční koncert) 

• Vánoční laťka (2. stupeň): 20.12. 2019 

• Vánoční prázdniny: od 21.12. 2019 do 5.1. 2020 (nástup do školy v pondělí 6.1. 2020) 

• Lyžařský kurz: od 18.1. do 25.1. 2020 

• Pedagogická rada (1. pololetí): 27.1. 2020 

• Sportovní dopoledne pro žáky 1. stupně: 30.1. 2020 (v rámci spolupráce s FK Ústí nad Labem, Karate Sport Union, 
SK Volejbal Ústí nad Labem) 

• Vysvědčení za 1.pololetí: čtvrtek 30.1. 2020 (1. stupeň 4. vyuč. h., 2. stupeň 5. vyuč. h.) 

• Pololetní prázdniny: pátek 31.1. 2020  

• Jarní prázdniny: od 1.2. do 9.2. 2020 

• Školní sběr č.2: 13.2. 2020  

• Škola nanečisto (pro budoucí prvňáčky), 6 ukázkových hodin: únor – duben 2020 

• Jazykový pobyt (Anglie): od 25.3. 2020 do 30.3. 2020 

• Třídní schůzky č. 2: 6.4. 2020 
 

➢ Různé 

https://zakazky.usti-nad-labem.cz/


3. Informace třídního učitele 
 

 

• Hodnocení prospěchu a chování za 1.čtvrtletí 2019/2020 

• Přijímací řízení 2020 / 2021 – termíny, pro vycházející žáky  

• Různé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.11. 2019      Mgr. Michal Kapoun         
                              ředitel školy      


