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Základní škola Teplice 

Edisonova 1732 

 

 

 

 

 

V ý r o č n í    z p r á v a 

 

 

 

O činnosti ve školním roce 2020/2021 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 2020. 

 

 

 

Výroční zpráva byla projednána v Radě školy dne 21.9.2021  a v pedagogické radě dne 23.9.2021. 

 

 

 

 

 

ředitel školy  Mgr.Vladimír Mašek 
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Část I.  Základní charakteristika školy 

 

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  29 tříd  673 žáků 

    Školní družina  6 oddělení  140 žáků 

    Školní jídelna     670  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 

29 29 684 673 23,59 23,21 16,29 16,02 

 

 

a……. školní rok 2019/2020 

b……. školní rok 2020/2021 
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Část II.  Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

Prospěch ve škole ( po skončených opravných zkouškách) : 

 

I.stupeň 

Ročník 
Počet žáků Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo 

a b a b a b a b 

1. 54 59 46 44 6 11 2 4 

2. 57 48 47 33 10 15 0 0 

3. 65 56 36 29 28 27 1 0 

4. 80 62 64 32 15 26 1 4 

5. 78 76 27 35 50 41 1 0 

celkem 334 301 220 173 109 120 5 8 

 

II.stupeň 

Ročník 
Počet žáků Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo 

a b a b a b a b 

6. 81 79 22 25 59 50 0 4 

7. 98 83 24 18 71 62 3 3 

8. 95 107 33 23 57 82 5 2 

9. 71 79 18 19 53 60 0 0 

celkem 345 348 97 85 240 254 8 9 

 

 

Chování 

Stupeň a b 

2. stupeň 13 1,91% 4 0,62 % 

3. stupeň 10 1,47%  2 0,31 % 

 

Neomluvené hodiny celkově : 

a                      675    

b                    1.049     
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Z vycházejících žáků byli přijati ke studiu na : 

Osmiletá gymnázia  1 

Čtyřletá gymnázia 13 

Lycea 0 

SOŠ a SŠ (čtyřleté s maturitou) 47 

SŠ (tříletý učební obor) 25 

SŠ (dvouletý učební obor) 0 

Nezařazení 1  

 

Žáci s podpůrnými opatřeními : 101   

 z toho 1. st.   35  

            2.st.   66   

 

Část III.  Údaje o výsledcích šetření výuky prezenční a výuky on-line   provedené 

ČŠI ve dnech  1.2.2021 – 3.2.2021  

Ve výše uvedených dnech pracovníci ČŠI provedli hospitační činnost. V prvních a druhých třídách, které 

se učily prezenčně, byla hospitace provedena fyzickou kontrolou ve všech šesti třídách. V třetích až 

devátých třídách, které se učily distančně, se pracovníci ČŠI napojovali pomocí aplikace  Teams do 

výuky. Tato kontrola byla provedena ve dvaceti jedna třídách. Vedoucí inspekce  konstatovala, že 

zapojení do distanční i prezenční výuky škola zvládla vhodným způsobem. Výsledky kontroly byly 

využity také v obecné zprávě o výuce v ČR v době lockdownu.        

  

Část IV.  Údaje o pedagogických pracovnících školy 

Kvalifikovanost a aprobovanost učitelů : 

 a b 

Kvalifikovanost 86% 88 % 

Noví absolventi 0 0 

Ostatní učitelé - nastoupivší 1 0 

Počet učitelů - důchodci 4 6 

Počet plně nekvalifikovaných učitelů 5 5 

Studium 4 3 
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Údaje o dalším vzdělávání  : 

Aktivity na podporu čten.gramotnosti 1 Teplice 

Pohybová gramotnost  1 Teplice 

Práce s cizinci (on-line) 2 Teplice 

 

Mzdové podmínky pracovníků :  

 a b 

Celkový počet pracovníků 78 + 4 MD 80 + 5 MD 

Počet pedagogických pracovníků 48 + AP* 47 + AP* 

Průměrná výše mzdy pedagogických pracovníků 34.121,- 36.584,- 

Průměrná výše mzdy nepedagogických pracovníků 16.273,- 17.022,- 

Průměrná měsíční výše nenárokové složky mzdy 

pedagogických pracovníků  
4.238,- 6.178,- 

Průměrná měsíční výše nenárokové složky mzdy 

nepedagogických pracovníků  
1.406,- 1.924,- 

*   Platy AP nejsou  započteny do průměrné výše mzdy pedagogických pracovníků, neboť úvazky AP se 

mění dle doporučení PPP nebo SPC a podle potřeb školy. 

  

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 2020/2021): 

Počet rozhodnutí :    134 

Počet odvolání       0 

z toho : 

počet žáků, kterým byla odložena školní docházka :      16  

                                                                                                                           (vč. tří dodatečných  odkladů) 

  

 

Část VI.  Další údaje o škole 

Školní družiny – počet oddělení : 6 

Počet žáků ŠD : 140 

Školní klub ve škole není. 
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Část VII. Údaje o zápisu   

Zápis byl proveden v dubnu 2021. Vzhledem ke epidemiologickým opatřením byl zápis prováděn  bez 

fyzické přítomnosti dětí těmito způsoby : 

Návštěvou rodičů ve škole, pomocí ověřeného e-mailu, datovými schránkami nebo doporučeným 

dopisem. Většina rodičů využila fyzickou návštěvu ve škole.  

 Zapsaných bylo 72 žáků, reálně nastoupilo k 1.9.2021  61 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 (např. SPZ Teplice), se 

Salesiánským střediskem Teplice. Ve šk.roce 2020/2021 bylo nadále pracováno podle  krizového 

programu k řešení počátečního i pokročilého stádia šikany, se kterým byli seznámeni všichni pedagogičtí 

pracovníci školy na počátku školního roku.   Spolupráce byla omezena danými bezpečnostními 

opatřeními.  

 

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. Škola pořádala pravidelné akce jako 

Lampiónový průvod ZŠ a MŠ oblasti Trnovany a Vánoční jarmark otevřený pro veřejnost.  Pro 

nepříznivou epidemiologickou situaci  tyto akce ve školním roce 2020/2021 pořádány nebyly. 

 

 

 

Účast školy v soutěžích, olympiádách : 

Školní kola  neproběhla  : do některých okresních kol byl proveden pouze výběr účastníků.   

      

Školní kolo  v Mc Donald`s CUPu se neuskutečnilo, skok vysoký – Velikonoční laťka - se nekonal. 

                      

Okresní kola: 

Olympiáda Čj – on-line 2 žáci místo 8. a 9. 

Olympiáda z AJ  - on-line 1 žákyně místo 5. 

 

Bylo pozastaveno  vydávání školního časopisu EDISONKA pod vedením pí.uč.Justové a p.Demjana . 

S obnovením  činnosti školního časopisu počítáme ve školním roce 2021/2022 po nástupu Mgr. Justové 

zpět na školu. Škola se v uplynulém školním roce zapojila do ekologické soutěže ve sběru starého papíru 

a PET lahví.  
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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 2020/2021 měla škola první až devátý ročník, poskytovala 

základní vzdělání. Škola začínala s 29 třídami s 673 žáky a končila s 29 třídami s 649 žáky. Průměrný 

počet žáků ve třídě je 23,21. 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. 

Na škole  pracuje ŠSK, který působí na škole od založení AŠSK. Ve školním roce 2020/2021 nezahájily 

kroužky ŠSK činnost pro zákaz sportu.  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.  

V září 2020 byl realizován terénní přírodovědný kurz osmých tříd  v Jiřetíně pod Jedlovou za účasti 64 

dětí a 8 pedagogických pracovníků. 

V září 2020 byl uskutečněn  adaptační kurz šestých tříd v Bílině - Kyselce. Zúčastnilo se jej 54 žáků a 4  

vyučující. 

V červnu 2021 byl uskutečněn vodácký kurz na řece Ohři pro žáky devátých tříd. Zúčastnilo se 35 žáků a 

4 pedagogičtí  pracovníci. 

 

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. 

V květnu a červnu 2021 bylo podle podmínek MZČR zpřístupněno nové hřiště s rozběžištěm na skok 

daleký, kurtem s umělým povrchem, streetbalem a workoutem. V listopadu 2019 bylo otevřeno fotbalové 

hřiště s UMT, které slouží škole, akademii i organizované veřejnosti. 

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 2020/2021 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 – 35 skupin AJ, 8 skupin NJ a 5 skupin 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, Základy 

matematiky. Tyto volitelné předměty škola vyučovala jen v květnu a červnu 2021.   

Škola poskytuje úplné základní vzdělání. V tomto školním roce tvořil první stupeň 1. – 5. ročník, druhý  

stupeň 6. – 9. ročník. 
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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), 

sportovní hry (pí.uč. Kokešová a pí.uč. Tomsová), čteníčko pro 1. a 2. třídu (paní třídní učitelky), 

fotbalová příprava (p. trenér  Háša).  Tyto nepovinné předměty byly také vyučovány v květnu a červnu 

2021.   

Škola pracovala s 101 žáky s podpůrnými opatřeními. 

 

3. Škola v přírodě 

Ve šk. roce 2020/2021 se neuskutečnily vzhledem k epidemiologické situaci žádné školy v přírodě. 

 

4. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikace 

Na prvním stupni vyučovalo 16 učitelů (mimo jazyků), z nichž 14 bylo kvalifikovaných. 

Výuku  na druhém stupni zajišťovalo : 

celkem     26 učitelů  

z toho     21 učitelů s kvalifikací a aprobací pro 2. stupeň  

       3 učitelé s kvalifikací  pro 1. stupeň 

       2 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 2020/2021 do speciální základní školy neodešel žádný žák. Do gymnázia z 5. třídy 

odešla jedna žákyně. Třem žákům první třídy byl povolen  dodatečný odklad školní docházky.  

 

6. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

 Počet žáků Prospělo s vyznam. Prospělo Neprospělo 

1 st. 301 173 120 8 

2.st. 348 85 254 9 

celkem 649 258 374 17 
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7. Rada školy  

 

Na škole pracuje od 1.1.2008 Rada školy, nyní ve složení do 11.7.2021 : 

Mgr. Dana Klímová (ZŠ) 

Jiří Šimůnský (zákonní zástupci)  

Adam Souček - předseda (za zřizovatele) 

 

Od 12.7.2021 došlo ke změně  za zákonné zástupce. Ve volbách byl zvolen pan Jan Burget. Pan 

Šimůnský  odešel  z rady školy, neboť jeho děti školu opustily. 

 

Příloha k výroční zprávě byla projednána a schválena pedagogickou radou dne 23.9.2021 a Radou školy 

dne 21.9.2021. 

 

V Teplicích dne  24.9.2021 

 

       Mgr. Vladimír Mašek 

                ředitel školy  

 

 

 

 


