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Edisonova 1732 
 
 
 
 
 

V ý r o č n í    z p r á v a 
 

 
 
O činnosti ve školním roce 2018/2019 podle vybraných ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění.    
Příloha -  O hospodaření školy za rok 2018. 
 
 
 
Výroční zpráva byla projednána v Radě školy dne 17.9.2019  a v pedagogické radě dne 19.9.2019. 
 
 
 
 
 
 

ředitel školy  Mgr.Vladimír Mašek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Část I.  Základní charakteristika školy 
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Základní škola Teplice, ul. Edisonova 1732 
Edisonova 1732/9, 415 01 Teplice 
www.edisonka.cz 
Právní subjekt 
 
Zřizovatel školy :  Statutární město  Teplice 
 
IZO :    102 565 864 
 
Datum zařazení do sítě : 22.5. 1996 
 
Součásti školy :  Základní škola  28 tříd  684 žáků 
    Školní družina  6 oddělení  178 žáků 
    Školní jídelna    754 jídel 
 
Vzdělávací programy :    
    1.  - 9. třída  - ŠVP Vzdělání pro život  
Na škole jsou třídy s rozšířenou výukou Tv (koedukované – chlapci – kopaná, dívky-míčové hry). 
 

Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na 1 třídu Počet žáků na 1.učitele 

a b a b a b a b 

27 28 657 684 24,30 24,43 15,64 16,29 

 
 
a……. školní rok 2017/2018 
b……. školní rok 2018/2019 
 
 
 
 
 
 
 

Část II.  Výsledky výchovy a vzdělávání 
 
Prospěch ve škole ( po skončených opravných zkouškách) : 
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I.stupeň 

Ročník 
Počet žáků Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo 

a b a b a b a b 

1. 58 59 50 43 5 15 3 1 

2. 75 63 53 41 19 22 3 0 

3. 77 80 34 55 41 23 2 2 

4. 76 80 20 22 49 56 7 2 

5. 85 85 29 29 53 53 3 3 

celkem 371 361 186 180 167 173 18 8 

 
II.stupeň 

Ročník 
Počet žáků Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo 

a b a b a b a b 

6. 72 94 10 15 52 73 10 6 

7. 79 76 17 16 51 51 11 9 

8. 74 85 22 17 45 59 7 9 

9. 75 70 12 22 61 47 2 1 

celkem 300 325 61 70 209 230 30 25 

 
 
Chování 

Stupeň a b 

2. stupeň 21 3,20 % 18 2,62 % 

3. stupeň 6 0,91 % 6 0,90 % 

 
Neomluvené hodiny celkově : 
a                  1.398    
b                  2.398     
pozn. Zvýšený počet neomluvených hodin byl dán velkou absencí několika žáků (7.B žákyně Kovácsová 
– 985 neomluvených hodin, 7.A žákyně Gujdová – 424 neomluvených hodin, 8.B žák Tkačuk – 381 
neomluvených hodin ). Vše hlášeno na OSPOD, příp. předáno orgánům činným v trestním řízení. 
Z vycházejících žáků byli přijati ke studiu na : 
Osmiletých gymnáziích 0 
čtyřletých gymnáziích 13 
lyceum  0 
středních odborných školách+SŠ(4 leté s mat.)  44 
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středních  školách (tříleté-uč.obor)   22 
středních školách (dvouleté-uč.obor)  0 
nezařazení  5 
Žáci s podpůrnými opatřeními : 95   
 z toho 1. st. 50  
            2.st. 45   
 

Část III.  Údaje o výsledcích šetření stížnosti  provedené ČSI dne 29.8.2019 
Dne 29.8.2019   proběhlo na Základní škole, Teplice, Edisonova 1732 šetření stížnosti doručené ČŠI dne 
2.7.2019. Stížnost směřovala k neposkytování podpůrných opatření  žákům se speciálními vzdělávacími 
potřebami v souladu s doporučeními školských poradenských zařízení. Šetření ČŠI na škole vycházelo 
z vyjádření ŘŠ, ZŘŠ, VP, třídní učitelky budoucí třídy 5.A a o kontrolu příslušné dokumentace. ČŠI 
zjistila, že výchovná poradkyně seznamuje TU s doporučeními, spolupracuje s nimi při tvorbě IVP a 
poskytuje učitelům metodickou podporu. Dále zjistila, že škola nemá nastavený systém metodického 
vedení AP. Dále konstatovala, že při hospitacích se vedení školy nezaměřuje na poskytování podpůrných 
opatření a na spolupráci učitele a AP.  
Opatření : v měsíci září 2019 bude ustanovena metodická komise na prvním i druhém stupni, která bude 
koordinovat činnost AP za účasti dvou speciálních pedagožek a ŘŠ. Dále na poradě vedení školy byl 
akcentován bod v hospitačních činnostech, a to zaměření na koordinaci práce AP a učitele, na řešení 
případných problémů při zapojení AP do výuky.  
ČŠI zjistila, že žákyně s odlišným mateřským jazykem a diagnostikovaným podpůrným opatřením 
třetího stupně měla doporučeno vzdělávání speciálně pedagogické péče se zaměřením na nápravu 
výslovnosti. Žákyně na uvedený předmět nedocházela, při vzdělávání selhávala a na konci druhého 
pololetí školního roku 2018/2019 neprospěla ze dvou předmětů. Škola vyhodnotila přijímaná podpůrná 
opatření jako vyhovující.  
Námitka : ČŠI posoudila situaci neadekvátně, zjednodušeně. Zcela opomněla, ač podklady byly 
předloženy, nespolupráci matky, která byla takového rázu, že situace musela být řešena na půdě 
OSPODu, kde ze strany pracovnic tohoto orgánu matce bylo důrazně vyčiněno a konstatována naprostá 
pasivita matky při vzdělávání svého dítěte. Dále byla opomenuta případová konference za účasti dvou 
pracovnic PPP v Teplicích a pracovnice pro cizince, která se konala v květnu 2019 v ředitelně školy, kde 
kromě ŘŠ se zúčastnily výchovná poradkyně školy , zástupkyně ŘŠ a třídní učitelka žákyně. Také nebyl 
brán zřetel na podepsání třístranné dohody mezi matkou dítěte, školou (zastoupenou ŘŠ) a Salesiánským 
střediskem v Teplicích. V průběhu prázdnin (20.8.2019) dostal ředitel školy zprávu o průběhu přípravy 
k opravné zkoušce této žákyně. Zpráva je uložena v ředitelně školy a konstatuje nezájem zejména ze 
strany matky.  
ČŠI zjistila u žákyně s diagnostikovým podpůrným opatřením prvního stupně, která byla ohrožena 
školním neúspěchem, že je vzdělávána podle plánu pedagogické podpory. Přestože u žákyně došlo 
ve druhém pololetí školního roku 2018/2019 k výraznému zhoršení výsledku vzdělávání v předmětu 
matematika (o tři stupně) škola nepřijala žádné další opatření. Žákyni hodnotila na konci druhého pololetí 
šk. roku 2018/2019 z předmětu matematika stupněm nedostatečný.  
Opatření : Zde škola souhlasí s hodnocením ČŠI, pokud se jednalo o tento samostatný případ (stěžovatel 
byl v anonymitě), že se jedná o stížnost důvodnou. Na nejbližších pedagogických radách bude tento 
případ probrán a vyučující upozorněni na včasnou možnost konání dalších nápravných opatření.  
Námitka : Ředitel školy zásadně nesouhlasí s větou, která ve zprávě ČŠI přechází větě : ČŠI hodnotí 
stížnost jako důvodnou.   Tuto předchozí  větu cituji : Škola neposkytuje žákům se speciálními 
vzdělávacími potřebami podpůrná opatření v doporučeném rozsahu a systematicky nevyhodnocuje jejich 
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účinnost. Zejména rozporuji první větu tohoto souvětí a považuji za (ne)morální políček všem svým 
kolegyním a kolegům, kteří zabezpečovali ve školním roce 2018/2019 95 žáků s podpůrnými opatřeními. 
Jen namátkou uvádím, že v citovaném školním roce  byli v předmětu speciálně pedagogická péče 
podpořeni 3 žáci v 51 odučených hodinách a v pedagogické intervenci (13 skupin) bylo podpořeno 37 
žáků při 315 odučených hodinách. Další aktivity a práce s těmito žáky a jejich zákonnými zástupci 
nezmiňuji. Jedná se totiž o permanentní denní práci.               

               
Část IV.  Údaje o pedagogických pracovnících školy 
Kvalifikovanost a aprobovanost učitelů : 

 a b 

Kvalifikovanost 86 % 90 % 

Noví absolventi 1 0 

Ostatní učitelé - nastoupivší 3 1 

Počet učitelů - důchodci 3 4 

Počet plně nekvalifikovaných učitelů 6 4 

Studium 3 4 

 
Údaje o dalším vzdělávání  : 

Dětská agresivita 1 Teplice 

Činnostní učení 1 Teplice 

Jak na čtenářskou gramotnost 1 Teplice 

Hrajeme  si ve vlastivědě 1 Teplice 

Šetření stížností ve škole  1 Teplice 

Japonské výtvarné techniky – 4 kurzy 1 Teplice 

Patologické jevy ve vývoji dítěte 3 Teplice 

 
Mzdové podmínky pracovníků :  

 a b 

Celkový počet pracovníků 73 + 3 MD 78 + 4 MD 

Počet pedagogických pracovníků 48 + 8 AP* 48 + 12 AP* 

Průměrná výše mzdy pedagogických pracovníků 24.732,- 32.487,-** 

Průměrná výše mzdy nepedagogických pracovníků 13.642,- 15.055,-** 

Průměrná měsíční výše nenárokové složky mzdy 
pedagogických pracovníků  

3.821,- 4.054,- 

Průměrná měsíční výše nenárokové složky mzdy 
nepedagogických pracovníků  

1.216,- 1.372,- 
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*   Platy AP nejsou  započteny do průměrné výše mzdy pedagogických pracovníků, neboť úvazky AP se 
mění dle doporučení PPP nebo SPC a podle potřeb školy. 
** Skokové zvýšení platů PgP a NPgP bylo vyvoláno dvojnásobným zvýšením  tarifních platů ve 
sledovaném období. 
 

Část V.  Výkon státní správy 
Rozhodnutí ředitele podle ustanovení zákona 500/2004 Sb., v platném znění podle příslušných  paragrafů 
Školského zákona (platných pro šk.rok 2018/2019): 
Počet rozhodnutí :    152 
Počet odvolání       0 
z toho : 
počet žáků, kterým byla odložena školní docházka :      10 
 

Část VI.  Další údaje o škole 
Školní družiny – počet oddělení : 6 
Počet žáků ŠD : 178 
Školní klub ve škole není. 

 
Část VII. Údaje o zápisu   
Zápis byl proveden ve dnech 5.4. a 6.4. 2019, zapsaných bylo 57 žáků, reálně nastoupilo k 2.9.2019   
55 žáků. Žáci, kteří nenastoupili, přešli do jiných škol .  
 

Část VIII.  Prevence sociálně-patologických jevů (PSPJ) 
 V rámci PSPJ    spolupracovala škola s PPP Teplice, odborem sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu 
Teplice a Městskou policií, s DDM Teplice, s neziskovými organizacemi (SPZ Teplice, Květina Dubí 
aj.), se Salesiánským střediskem Teplice. Během školního roku byly uskutečněny besedy  a přednášky na 
témata drogy, šikana, právní vědomí, sex, pohlavní nemoci, nebezpečí na sociálních sítích  atd. (viz plán 
primární prevence). Další témata např. rodina, prevence návykových látek, zdraví, životní styl,  osobní 
bezpečnost, šikana v různých podobách byla zařazena do hodin OV a VKZ a průnikově v jiných 
předmětech. Ve šk.roce 2018/2019 bylo nadále pracováno podle  krizového programu k řešení 
počátečního i pokročilého stádia šikany, se kterým byli seznámeni všichni pedagogičtí pracovníci školy.  
 

Část IX.  Aktivity žáků a prezentace školy na veřejnosti 
Škole nadále trvá  smlouva s FK Teplice, podle níž se prezentuje zejména sportovní veřejnosti Teplicka. 
Škola v oblasti aktivit žáků a prezentace jejich činnosti spolupracuje s Regionální knihovnou města 
Teplice, s Planetáriem Teplice, s DDM Teplice, DDM Duchcov a jinými státními či neziskovými 
organizacemi, např. Salesiánským střediskem  v Teplicích. Své činnosti v oblasti výchov  děti ukázaly při 
tématických výletech s výchovně vzdělávací tématikou (Mirákulum Milovice, Zubrnice, Farmapark, 
Doksy – Máchovo jezero).  Škola je pořadatelem pravidelné akce Lampiónový průvod ZŠ a MŠ oblasti 
Trnovany. Dále pro první stupeň byl uspořádán sedmý ročník   dětské olympiády (atletický šestiboj). 
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Pravidelnou akcí již je Vánoční jarmark otevřený pro veřejnost. Žáci 4. a 5. tříd v Ústí nad Labem 
navštívili muzeum civilní obrany, kde plnili úkoly v projektu Ochrana  člověka za mimořádných událostí.  
 

 
 
Účast školy v soutěžích, olympiádách : 
Školní kola  proběhla (bez výčtu účastníků)  : 
Zeměpisná olympiáda, Olympiáda ČJ, Mladý historik,  Pythagoriáda, Soutěž Klokan ,                       
Olympiáda z Aj (6., 7. tř. ) ,Olympiáda z Aj (8., 9. tříd )         
 
Školní kolo se uskutečnilo v Mc Donald`s CUPu na hřišti Anger – bez  počtového vyjádření účasti žáků. 
Školní kolo – skok vysoký – Velikonoční laťka - 2. stupeň - bez  počtového vyjádření účasti žáků. 
                      
Okresní kola: 

Dějepisná olympiáda 1 žákyně místo 14. 

Olympiáda Čj 2 žáci místo 9. a 20. 

Novosedlický dopraváček 4 žáci místo 8. 

Informáček 3 žáci místo 11. 

Olympiáda z AJ  2 žáci místo 3. a 6. 

Zeměpisná olympiáda 1 žáci místo 12. 

Olympiáda Nj 1 žák místo 3.  

Mladý ekonom 3 žáci místo 1. 

Psaní na stroji 1 žákyně místo 1. 

 
Pokračovalo vydávání školního časopisu EDISONKA pod vedením pí.uč.Justové a p.Demjana . 
V krajské  soutěži školních časopisů obdržel školní časopis 3 první místa, za titulku, za obsah a grafiku. 
V republikové soutěži školních časopisů jsme se umístili celkově na 19. místě a získali jsme třetí místo za 
titulku.  
Škola se v uplynulém školním roce zapojila do ekologické soutěže ve sběru starého papíru a PET lahví. 
Tato soutěž podporuje handicapovaného chlapce.  
 
Sportovní soutěže okresu : 

Pohár rozhlasu - LA ml. žáci 12 žáků místo 3.  

Pohár rozhlasu - LA ml. žákyně 12 žákyň účast v kvalifikaci 

Pohár rozhlasu - LA st. žáci 12 žáků místo 1.  

Basketbal st. žáků  12 žáků místo 1. 

Basketbal ml. žáků  12 žáků místo 1. 
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Basketbal st. žákyně  12 žákyň místo 2. 

Basketbal ml. žákyně  12 žákyň místo 1. 

Minifotbal – starší žáci 10 žáků místo 1. 

Minifotbal – mladší žáci 10 žáků místo 1. 

Florbal starší žákyně 10 žákyň místo 2. 

Florbal mladší žákyně 10 žákyň místo 2. 

Florbal starší žáci 12 žáků účast v kvalifikaci 

Florbal mladší žáci 12 žáků místo 1.  

Halová kopaná - mladší žáci 12 žáků účast v kvalifikaci 

Halová kopaná – starší  žáci 12 žáků účast v kvalifikaci 

McDonald CUP 4. a 5. třídy 12 žáků místo 1. 

McDonald CUP 1. až 3. třídy 12 žáků místo 1. 

Přehazovaná – 4., 5. třídy 10 žáků místo 2. 

Vybíjená hoši – 4. a 5. tř. 12 žáků  místo 3. 

Přehazovaná – st. žákyně 12 žákyň účast v kvalifikaci 

Přehazovaná – ml. žákyně 12 žákyň účast v kvalifikaci  

Atletický čtyřboj-ml. žáci 12 žáků účast v kvalifikaci 

Atletický čtyřboj – starší žáci 12 žáků místo 2. 

Atletický čtyřboj – mladší žákyně 10 žákyň účast v kvalifikaci 

Atletický čtyřboj – starší žákyně 10 žákyň účast v kvalifikaci 

Štafetový pohár – 1. st. 8 žáků místo 7. 

Atletický trojboj – ml. žáci   8 žáků místo 3. 

Atletický trojboj – st. žáci 8 žáků místo 4. 

Volejbal – st.žáci  10 žáků místo 1. 

Futsal – ml. žáci 12 žáků místo 1. 

Futsal – st.  žáci 12 žáků místo 2.  

Minifotbal -dívky 12 žákyň místo 3. 

Florbal – nejmladší žáci 10 žáků místo 5. 

Florbal - nejmladší žákyně 10 žákyň místo 4. 

Florbal – nejmladší – kat. open  12 žáků a žákyň místo 5. 

 
 
Krajské finále : 
Pohár rozhlasu – st. žáci  2. místo 
McDonald CUP 4. a 5. třídy  5. místo 
McDonald CUP 1. až 3. třídy  1. místo 
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Volejbal – st. žáci  1. místo 
Futsal – ml. žáci  1. místo 
Branný závod – čtvrté třídy  3. místo 
Branný závod – sedmé třídy  3 místo   
Republikové finále : 
Minifotbal –  hoši st. - kval. na RF  - 2. místo (postup) 
Volejbal – hoši st. - kval. na RF – 2. místo  
Minifotbal – RF – hoši st. – 3. místo   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha k výroční zprávě o činnosti školy 
 
 
l. Charakteristika školy 
Základní škola Teplice, Edisonova 1732, škola s právní subjektivitou, IZO 102 565 864. Zřizovatelem je 
Statutární město Teplice. Ve školním roce 2018/2019 měla škola první až devátý ročník, poskytovala 
základní vzdělání. Škola začínala s 28 třídami s 684 žáky a končila s 28 třídami s 686 žáky. Průměrný 
počet žáků ve třídě je 24,43. Budova školy je pavilónová.  Kromě kmenových tříd jsou k výuce 
využívány odborné pracovny – Ch, Př, F, Vv, NJ, RV, zeměpisu, dílna, cvičná kuchyňka, dvě počítačové 
učebny a jazyková laboratoř. Škola se může připojovat do sítě internetu a využívá ji pro výuku žáků.  
Pravidelně jsou  využívány počítačové učebny k výuce. Jsou využívány učebny s interaktivní tabulí. 
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Na škole  pracuje ŠSK, který působí na škole od založení AŠSK. Do zájmové sportovní činnosti se 
zapojilo 118 dětí a 7 dospělých v  devíti kroužcích. Přínosem pro školu jsou dvě velké tělocvičny se 
sociálním zázemím. K nadstandardnímu vybavení náleží školní bazén. Škola je svými prostory 
soběstačná. Šest oddělení školní družiny mělo  vlastní učebny. Nabídka stávajících kroužků, zejména na 
1. stupni, je velmi široká -   vaření (pí. uč. Klímová a pí. vych. Procházková H.),  sálová kopaná (p. uč. 
Walter), zdravotní TV (pí.uč. Tomsová), florbal (p. zást. Kokeš), PROKOM (znevýhodněné děti – pí.uč. 
Skořepová), hry v bazénu (pí.vych. Wagnerová), taneční kroužek (pí.vych. Ottová) a míčové hry 
(pí.vych. Heinzlová). 
Pravidelně jsou pořádány výcvikové kurzy.   V uplynulém školním roce byl realizován lyžařský kurz 
v Janských Lázních v lednu 2019 a zúčastnilo se ho 42 dětí a 13 dospělých (instruktoři a jedna 
zdravotnice a trenéři RFAÚK). Druhý LVZ se uskutečnil v březnu 2019 v Janských Lázních za účasti 32 
dětí a 5 dospělých. 
 
V září 2018 byl realizován terénní přírodovědný kurz osmých tříd  v Jiřetíně pod Jedlovou za účasti 53 
dětí a 6 vyučujících. 
V září 2018 byl uskutečněn  adaptační kurz šestých tříd v Oseku. Zúčastnilo se jej 67 žáků a 4 vyučující. 
Vodáckého kurzu devátých tříd na Ohři v červnu 2019 se zúčastnilo 32 dětí a 4 učitelé.  
 
Stále pracuje centrální knihovna – studovna, která je vybavená počítači s tiskárnou a kopírkou. Počet 
pracovních míst je zřízen na jednu třídu. Knihovna má pravidelné výpůjční hodiny. 
Ve šk. roce 2018/2019 jsme plně využívali travnaté hřiště, atletickou dráhu, vržiště, rozběžiště a 
doskočiště a  víceúčelové hřiště. Dále bylo otevřeno nové hřiště s rozběžištěm na skok daleký, kurtem 
s umělým povrchem, streetbalem a workoutem. O hlavních prázdninách 2018/2019 začala na bývalém 
travnatém hřišti stavba  fotbalového hřiště s UMT s termínem dokončení na konci listopadu 2019.  
2. Přehled učebních plánů 
Vedení školy se řídí pokyny MŠMT ČR k organizaci a zajištění devítileté povinné devítileté docházky 
v ZŠ. Škola zajišťovala plnění povinné školní docházky v prvním až devátém ročníku ZŠ. Ve školním 
roce 2018/2019 se v 1. – 9.   ročníku vyučovalo  podle ŠVP Vzdělání pro život. Ve třídě 6.C, 7.C,  8.C a 
9.C podle platných učebních dokumentů pro třídy s rozšířenou výukou Tv.  
Cizí jazyky byly vyučovány v tříhodinové dotaci od 3. postupného ročníku a povinně se vyučuje  
anglický jazyk od 1. ročníku s hodinovou dotací týdně pro 1. a 2. třídy. Od osmého ročníku byl zaveden 
druhý volitelný jazyk (německý jazyk, ruský jazyk).   
Na výuku cizích jazyků se třídy dělí do skupin – 38 skupin AJ, 6 skupin NJ a 4 skupiny RJ.  
Tělesná výchova – byla v 1. až 9. ročníku dotována 2 hodinami tělesné výchovy a v 6.C, 7.C, 8.C a 9.C 
pěti hodinami Tv. Ve 4. a 5. ročníku v přípravných sportovních třídách byla čtyřhodinová dotace pro Tv 
týdně. Výběrové  volitelné předměty škola vyučovala v blocích : 
Sportovní výchova, Informatika,  Psaní na stroji,    Seminář z M,  Finanční gramotnost,  Konverzace 
v AJ, Turistika a sporty v přírodě, Specifické práce (vaření), Zeměpisný a dějepisný seminář a Základy 
matematiky.  
Škola poskytuje úplné základní vzdělání. V tomto školním roce tvořil první stupeň 1. – 5. ročník, druhý  
stupeň 6. – 9. ročník. 
Škola nabízela logopedickou péči   - 1 x týdně po dvou hodinách, vedla pí. uč. Helísková. Dále byly 
nabízeny tyto nepovinné předměty : informatika (p.uč. Zscherp), německý jazyk (pí.uč. Fišerová), 
sborový zpěv (pí.uč.Koželuhová), sportovní hry (pí.uč. Kokešová), plavání (p.trenér Háša, p.uč. Walter) 
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a míčové hry (pí.uč.Tomsová), čteníčko pro 1. a 2. třídu (paní třídní učitelky), fotbalová příprava (p. 
trenér  Háša).    
Škola pracovala s   95 žáky s podpůrnými opatřeními. 
 
3. Škola v přírodě 
Ve šk. roce 2018/2019 se školy v přírodě v Plasech zúčastnily třídy 3.A (pí.uč. Červenková) a 4.B (pí.uč. 
Švecová) se 48 žáky a dvěma asistentkami pedagoga (květen 2019).   
V termínu 26.5. – 2.6.2019 se školní družina (vedoucí výjezdu pí. vych. Procházková) zúčastnila 
zahraničního zájezdu do Chorvatska – 71 účastníků.  
 
 
4. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikace 
Na prvním stupni vyučovalo 16 učitelů (mimo jazyků), z nichž 15 bylo kvalifikovaných. 
Výuku  na druhém stupni zajišťovalo : 
celkem     26 učitelů  
z toho     20 učitelů s kvalifikací a aprobací pro 2. stupeň  
       3 učitelé s kvalifikací  pro 1. stupeň 
       3 učitelé bez kvalifikace ( z toho všichni studující)  
        

         
ŠD zajišťovalo 6 vychovatelek. 
Podporováno je i další vzdělávání učitelů podle finančních možností školy – viz hlavní zpráva. Určitou 
formou dalšího vzdělávání je i činnost metodických sdružení a předmětových komisí na škole. Na 
prvním stupni je metodické sdružení  pro 1. až 3. třídy a 4. a 5. třídy.  Na druhém stupni je metodické 
sdružení pro M a F, přírodní vědy, Čj, Nj, Aj, společné vědy, výchovy a Tv. Škola podporuje nákup  
odborné literatury, kterou je doplňována učitelská knihovna nebo je rovnou v příslušném kabinetu.  
 
 
5. Údaje o přijímacím řízení nebo o zařazování dětí 
Ve školním roce 2018/2019 do speciálních základních škol odešli tři žáci. Do gymnázia z 5. třídy nebyl 
přijat nikdo. 1 žákovi první třídy byl povolen  dodatečný odklad školní docházky. Na ZŠ Metelkovo 
nám. odešly dvě žákyně.  
 
6. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

 Počet žáků Prospělo s vyznam. Prospělo Neprospělo 

1 st. 361 180 173 8 

2.st. 325 70 230 25 

celkem 686 250 403 33 
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7. Rada školy  
 
Na škole pracuje od 1.1.2008 Rada školy, nyní ve složení : 
Mgr. Dana Klímová (ZŠ) 
Jiří Šimůnský (zákonní zástupci)  
Adam Souček - předseda (za zřizovatele) 
 
Příloha k výroční zprávě byla projednána a schválena pedagogickou radou dne 19. 9. 2019 a Radou školy 
dne 17.9.2019. 
 
V Teplicích dne  20.9.2019 
 
       Mgr. Vladimír Mašek 
                ředitel školy  
 
 
 
 


