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A. Identifikační údaje 

 

 

 

 

Název školy:     Základní škola Budyně nad Ohří,  

okres Litoměřice, příspěvková organizace 

    Školská 196, 411 18 Budyně nad Ohří 

 
Ředitel:                  RNDr. Horáčková Blanka 

Zástupkyně ředitele: Mgr. Povová Vladislava 

Telefon:                  416 863 036 – ředitelna Horáčková 

   477 477 671 – ředitelna Povová 

   773 036 661 - Horáčková  

   773 036 660 - Povová 

   477 477 672 – sborovna 

   477 477 673 - družina     

E-mail:                      zsbudyne@seznam.cz  

Web:                           www.zs.budyne.cz                                             

  

IZO:           102 317 062                   

REDIZO:                    600 081 745                                                  

                                                

IČO:                          72742640 

  

 

 

 

Zřizovatel:             Město Budyně nad Ohří, okres Litoměřice 

                   Mírové náměstí 65 

                             411 18 Budyně nad Ohří 
 

Telefon:                     416 863 007 

Fax:                      416 863 273 

   416 863 001        starosta Ing. Petr Medáček, Csc., M.B.A 
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B. Charakteristika školy 
 

Malá, plně organizovaná škola s devíti třídami – všechny ročníky po jedné třídě. 

Počet žáků ve škole se pohybuje kolem 204 žáků.  

Součástí školy je školní družina, kterou navštěvuje 64 žáků 1. – 5. ročníku. Kapacita školy je 

220 žáků, kapacita školní družiny je 70 dětí.  

Školní jídelna je samostatný právní subjekt zhruba 150 m od školy – prakticky v areálu školy. 

Školská rada byla zřízena Městem Budyně nad Ohří k 1. 1. 2006. Má 6 členů. 

Žákovský nábytek – je potřeba ještě dovybavit sedacím nábytkem jednu třídu a jednu třídu 

šatními skříňkami. 

Využíváme 12 učeben, z toho 5 specializovaných (F+Př - CH - Hv – jsou současně i kmenové 

třídy; počítačová učebna a učebna s interaktivní tabulí). Součástí školy je také místnost pro 

výuku Tv, dílna a 4 místnosti pro provoz ŠD. V areálu školy je hřiště s umělým povrchem, 

asfaltové parkoviště a travnatý pozemek. Vybavení učebními pomůckami, hračkami, 

sportovním nářadím apod. je poměrně dobré. Škola využívá čtyři učebny s interaktivními 

tabulemi. 

Už dva roky používáme elektronické žákovské knížky a elektronické třídní knihy. Žáci mají 

k dispozici i informační deník, do kterého zapisují rodiče omluvenky i jiné informace. 

  

  

 

C. Učební  plány 
 

Všechny ročníky: ŠVP – „Škola pro děti“ vydaný 8. 6. 2007, upravený 1. 9. 2017 
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D. Zaměstnanci a žáci 

 

Základní údaje o pracovnících školy: 
Počet pracovníků celkem  20 

Ředitelka    1 

Zástupkyně ředitelky   1 

Počet učitelů ZŠ   14 (přepočtených 13,18) 

Počet asistentů pedagoga  3 (přepočtených 2) 

Počet vychovatelů ŠD  4 (přepočtených 2,04) 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 5 (přepočtených 3,4) 

 

 

Údaje o pedagogických pracovnících: 
Učitelé (včetně vedení) 

úvazek  1  VŠ aprobace M + F 

  1 VŠ  Čj + Vv 

  1 VŠ  1. stupeň 

  1 VŠ             spec.+ 1. stupeň 

  1 VŠ  1. stupeň 

  1 VŠ  1. stupeň 

  1 VŠ  sociální vědy + Aj, M 

             1 VŠ  ČZU Praha + M, př. vědy (F, Ch,  Z, Př) 

  1 VŠ  Čj + Hv – zástup za mateřskou dovolenou 

1          SŠ 1. stupeň – studuje 

1          SŠ studuje spec.ped. 

1          VŠ Bc. studuje Mgr. – zástup za mateřskou dovolenou 

1          VŠ                  Nj - zástup za mateřskou dovolenou 

0,18     VŠ Př + Zákl.zem.výr. 

 

Asistenti pedagoga 

0,75     SŠ gym + DPS vych. 

0,5       SŠ vych. 

                       0,75     SŠ SŠ + DPS asistent 

Školní družina 

1 SŠ  vychovatelka 

0,47     SŠ                   gym + DPS vych. 

0,3       VŠ                   Bc. +  DPS vych. 

0,27       SŠ  SŠ +  DPS asist.. 

 

Kvalifikovanost pedagogického sboru se zkomplikovala odchodem tří pedagogů na 

mateřskou dovolenou. Přesto je 11 učitelů plně kvalifikovaných, 2 učitelky studují a 1 

dokončí studium.  

 

Pedagogové absolvovali i přes nepříznivou „covidovou“ situaci 34 školení (většinu online), 

jedna učitelka studuje bakalářské studium školského managementu, jedna dokončuje 

bakalářské studium speciální pedagogiky, jedna studuje magisterské studium speciální 

pedagogiky, jedna dokončuje studium učitelství pro 1. stupeň, asistent a vychovatel studuje 

DPS pro asistenty. 



- 5 - 

 

Údaje o nepedagogických pracovnících: 
 

   úvazek  1 školnice 

     1 uklízečka 

     1 uklízečka 

     0,2 účetní 

     0,2 mzdová účetní 

 

Věková struktura: 4 důchodkyně (2 učitelky, 1 školnice a 1 účetní), zbytek středního a 

mladšího věku.  

 

 

Žáci 

 
V září 2020 nastoupilo 200 žáků, v červnu 2021 bylo ve škole 198 žáků. V 1. třídě bylo 24 

žáků. 

Z 9. třídy v červnu 2021 vyšlo 22 žáků. Z 8. třídy vyšli 2 žáci. Na střední školy s maturitou 

bylo přijato 14 žáků, 8 žáků nastoupí do učebních oborů. Všichni žáci byli přijati na školu, na 

kterou se hlásili. V letošním roce se žáci dostali i na prestižní školy jako SŠ v Pařížské v Ústí 

nad Labem, Obchodní škola v Praze, nebo SŠ dostihového sportu a jezdectví v Chuchli. Na 

gymnázium z 5. třídy se hlásil jeden žák (neúspěšně). Do základní školy praktické neodešel 

v letošním roce nikdo. Do první třídy nastoupí 17 žáků, 7 žáků bude mít odklad. 

 

Žáci dojížděli z 18 obcí. Z 12 nespádových obcí (Přestavlky, Žabovřesky, Radovesice, 

Mšené-lázně, Brníkov, Brozany, Doksany, Libochovice, Volenice, Dušníky, Martiněves a 

Koštice) dojíždělo celkem 75 žáků. V roce 2020/2021 jsme vykazovali 28 žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a 1 žákyni s mimořádným nadáním. Logopedickou poradnu 

navštěvovalo 20 žáků, pedagogická intervence byla dvě hodiny týdně (4 žáci v jedné hodině, 

1 žák nadaný v hodině druhé), předmět speciálně-pedagogické péče byl dvě hodiny týdně 

(celkem 4 žáci). 

Trvá problém v domácí přípravě žáků na výuku, minimální je i domácí příprava žáků  

1. stupně (rodiče nekontrolují notýsky, pomůcky a domácí úkoly). Většina učitelů zapisuje 

úkoly do elektronické žákovské knížky, přesto je zapomínání úkolů a pomůcek velmi časté. 

Výchovná komise se v tomto školním roce sešla jednou. Důvodem byla nedostatečná příprava 

do školy a časté zameškané neomluvené hodiny. 

 

 

 

E. Výsledky práce žáků 

 

Hodnocení chování na pedagogické radě: 

V 1. pololetí - NTU  2 žáci    v 2. pololetí - NTU  25 žáků 

  TD  1 žák     TD  0 žáků 

  ŘD  5 žáků     ŘD  1 žák 

  2. st.  1 žák     2. st.  2 žáci 

  3. st.  1 žák     3. st.  1 žák 
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  Pochvala    4 žáci     Pochvala  22 žáci 

 

Ocenění ve Zlatém sále hradu jsme v letošním školním roce neorganizovali z důvodu 

mimořádné situace a dlouhodobého distančního vzdělávání (od 19. 10. 2020 do 27. 11. 2020 a 

od 4. 1. 2021 do 7. 5. 2021), přesto jsme ale ocenili 22 nejlepších a nejaktivnějších žáků 

pochvalou a knihou. 

Kázeňská opatření byla udělována v prvním pololetí především za zapomínání pomůcek, 

neplnění úkolů, porušování školního řádu, drzé a vulgární chování, neomluvené hodiny, 

v druhém pololetí za neplnění úkolů, ubližování spolužákům a hrubé porušování školního 

řádu, alkohol ve škole a vyhrožování spolužačkám. 

 

Hodnocení prospěchu: 

prospělo s vyznamenáním  v 1. pololetí 106 žáků              v 2. pololetí 108 žáků 

prospělo       92 žáků                 88 žáků 

neprospěl         1 žák        2žáci

  

 

Zameškané hodiny: 

V 1. pololetí omluvených 6196 hodin   v 2. pololetí   omluvených 4896 hodin 

  neomluvených  17 hodin    neomluvených  0 hodin 

 

Počet žáků k 31. 1. 2021 – 199   k 30. 6. 2020 - 198 

 

 

Školních kol různých soutěží se za celý rok zúčastnilo 520 žáků. Do okresních kol postoupilo 

celkem 23 žáků, 1 žák se zúčastnil krajského kola a v ústředním kole jsme měli dokonce 23 

žáků. 

 

 

O výsledcích vzdělávání a o chování žáků jsou rodiče informováni prostřednictvím 

elektronické žákovské knížky. Rodiče se školou komunikují prostřednictvím informačního 

deníku, případně mailem. 

 

 

 

F. Aktivity školy 
 

Výuka 

     

Od druhé třídy vyučujeme žáky anglický jazyk formou kroužku, který ale navštěvují všichni 

žáci 2. ročníku. Na povinný předmět Aj ve 3. ročníku už budou všichni připraveni. Od 8. 

ročníku začínají žáci s druhým cizím jazykem – německým. Informatiku vyučujeme už od 5. 

ročníku. 

ŠVP vhodně doplňují různé školní projekty, třídní projekty, exkurze a besedy. Učitelé se snaží 

žákům věnovat individuálně – připravují žáky na olympiády a soutěže v různých oblastech, 

slabším žákům nabízejí doučování, na doporučení poradny využívají žáci dvě oddělení 

předmětu speciální péče pod vedením speciálního pedagoga a hodiny pedagogické intervence. 

 

I v letošním roce byla výuka poznamenána uzavřením škol. Letos jsme už ale byli dobře 

připraveni a hned začali s online výukou prostřednictvím platformy Teams. Žáci měli 
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průměrně tři půlhodiny denně výkladu a potom pracovali samostatně. Práci posílali 

vyučujícím, ti vše opravovali a slovně hodnotili, případně probírali na dalších hodinách. 

Neprobrané, nebo nedostatečně probrané učivo máme vypsané a v průběhu září budeme 

doplňovat. Žádné větší nedostatky zjištěny nebyly.  

 

 

 

G. Kontroly a inspekce 
 

Kontrolní činnost ředitelky školy - během roku byla provedena několikrát kontrola plnění 

tematických plánů dle učebního plánu Škola pro děti - nebylo zjištěno žádné větší odchýlení. 

Na konci školního roku vyučující odevzdali seznam učiva, které bude potřeba dobrat 

v průběhu září. Neprobraného učiva zůstalo opravdu minimum, bude se spíše procvičovat. Od 

října už by měla výuka běžet podle stanovených plánů.  

Letošní školní rok byl výjimečný. Učitelé neměli moc možností chodit na hospitace ke 

kolegům. Hlavní kontrola vedení školy byla zaměřena na způsoby online výuky, která byla 

pro všechny novinkou. Vedení mělo přístup do všech hodin. Při namátkových kontrolách 

nebylo zjištěno žádné pochybení nebo zanedbání výuky. Všichni se na hodiny připravovali 

pečlivě. Kontroly byly také zaměřeny na hodnocení žáků, které bylo bráno ze strany učitelů 

velmi rozumně.   

Online výuku kontrolovala na naší škole i ČŠI. Zápis z kontroly se sice nedělal, ale při ústním 

hodnocení nebyly řečeny žádné nedostatky. 

Spousta naplánovaných projektů se musela z důvodů uzavření školy zrušit. Přesto však 

proběhla spousta aktivit, ať už online, nebo v těch měsících, kdy byli žáci ve škole. Seznam je 

uveden v tabulce. 

Dále vedení školy kontrolovalo dodržování vnitřního řádu pro pedagogické pracovníky, 

dodržování školního řádu, chování dětí, vztah učitel – žák – rodič. 

Žádný zásah vedení nebyl třeba. 

 

 

 

H. Doplňky 

 
V letošním školním roce se ve škole neprováděly žádné větší opravy.  

 

Čerpání státního rozpočtu za rok 2020: vyčerpán 100%, přesně dle kategorií. 

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti za rok 2020: 100563,61 Kč. 

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti za rok 2020: 3400,00 Kč. 

 

 

CH. Závěr 
 

Ve škole se stále zaměřujeme na klidné a vyrovnané prostředí. Škola má velmi dobré 

personální, materiální a psychohygienické podmínky umožňující škole realizovat zvolený 

vzdělávací program „Škola pro děti“. 

Jedním z vytyčených cílů je výchova ke zdraví v širším smyslu, kdy škola věnuje zvýšenou 

pozornost výchově ke zdraví i z hlediska bezpečnosti a zdraví žáků, prevenci sociálně 

patologických jevů, zaměření dětí na sport a pohyb vůbec, zdravá výživa, ale i dobré vztahy 
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mezi lidmi apod. Tomu odpovídá i výčet projektů a aktivit. Snažíme se spolupracovat s rodiči 

žáků a v jejich výchově postupovat jednotně.  

V letošním roce byla spolupráce s rodiči zvláště důležitá. Byl to rok opravdu mimořádný. 

Téměř sedm měsíců probíhala výuka na dálku. Snažili jsme se vyjít vstříc všem dětem i 

rodičům, Učitelé pracovali se žáky individuálně podle možností, schopností a zájmu dětí a 

jejich rodičů. Vyučování probíhalo přes Teamsy – online hodiny, zadávání i odevzdávání 

úkolů, slovní hodnocení, zadávání výukových materiálů. Žáci, kteří neměli přístup na internet, 

dostávali pracovní listy, které po vypracování odevzdávali do schránky u paní učitelky nebo 

ve škole. Těmto dětem potom paní učitelka volala a konzultovala práci s dětmi telefonicky. 

Několik žáků se odmítalo do práce zapojit, i když možnosti měli. Přístup na internet neměli 

dva žáci, „zapomínali“ se připojovat další asi dva nebo tři. Jakmile to nařízení povolilo, byli 

zváni do školy na konzultace. 

Po posouzení všech kladů i negativ dle nás škola ve školním roce splnila své úkoly, všichni 

zaměstnanci odvedli velmi dobrou práci, bez ohledu na svou pracovní dobu a na složitost 

situace se všichni snažili, aby žáky v klidné atmosféře co nejlépe připravili na další školní rok. 

Všem zaměstnancům patří velký dík za odvedenou práci. 

 

Výroční zpráva byla schválena na pedagogické radě dne 25. 8. 2021. 

          

 

 

 

RNDr. Horáčková Blanka, 

ředitelka školy 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHY 
 

Projekty, soutěže, školení, akce   -   2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


