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1.

Základní údaje o škole

Název:

Základní škola Trmice

Sídlo:

Tyršova 482, 400 04 Trmice

Zřizovatel školy:

Město Trmice
E-mail: skola@zstrmice.cz

Adresy pro dálkový přístup:
Webové stránky: www.zstrmice.cz
Právní forma:

Příspěvková organizace

Identifikační číslo (IČO):

44226250

Identifikátor právnické osoby:

600 085 490

Hlavní účel a předmět činnosti:

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

Zápis v rejstříku škol a školských zařízení:

S účinností od 20.09.2005 je ZŠ Trmice zapsána
do rejstříku škol a školských zařízení jako Základní
škola Trmice, Tyršova 482/53

1.1

Údaje o vedení školy

Ředitelka školy:
Zástupkyně ředitelky školy:
Zástupce ředitelky školy:

Mgr. Marie Gottfriedová,
ve funkci ředitelky ZŠ Trmice od 01.08.2005
Mgr. Helena Bauerová, ve funkci ZŘ od 01.08.2005
Mgr. Jan Pobuda, ve funkci ZŘ od 01.02.2007
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1.2

Charakteristika školy

Základní škola v Trmicích byla postavena v letech 1925-1926, v provozu je od roku 1927.
Zřizovatelem školy je město Trmice; škola má právní subjektivitu a hospodaří jako příspěvková
organizace. Budova školy má dvě křídla spojená tělocvičnou a je obklopena poměrně rozlehlou
zahradou (cca 90 ha).
Vzdělávání ve škole probíhá podle vzdělávacího programu Základní škola č.j. 16 847/96-2;
(v současné době je pedagogickým sborem připravován vlastní školní vzdělávací program
s motivačním názvem „Škola pro každého“, podle něhož bude v září 2007 zahájena výuka
v 1. a 6. ročníku).
Kapacita školy činí 350 žáků; v současné době navštěvuje trmickou základní školu zhruba 255
žáků (dle demografického vývoje by počet v budoucnu neměl klesat, naopak lze očekávat mírné
zvyšování počtu žáků). Jedná se převážně o děti z Trmic a přilehlého okolí. Ve škole existuje od
roku 1998 přípravný ročník s maximální kapacitou 15 žáků (kapacita je každoročně naplněna),
který má dětem ze sociokulturně znevýhodněného prostředí po stránce vědomostí i návyků
v budoucnu usnadnit zvládnutí školní docházky. Součástí školy je školní družina, která má 2
oddělení o celkové kapacitě 50 žáků (kapacita je každoročně naplněna). Při základní škole je
zřízena školní jídelna o celkové kapacitě 200 jídel. Stravuje se zde přibližně 110 strávníků.
Budova školní jídelny se nachází mimo objekt školy ve vzdálenosti asi 300 metrů; je v majetku
města Trmice a v současné době nevyhovuje předepsaným hygienickým normám. K areálu školy
patří také školní hřiště, které však není využíváno výlučně školou; jedná se o neuzavřený prostor
přístupný veřejnosti.

1.3

Údaje o školské radě

Školská rada byla na ZŠ Trmice zřízena v listopadu 2005, v souladu s § 167 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Školská rada Základní školy Trmice:
- má tři členy a vykonává svoji působnost podle § 167 a § 168 téhož zákona
- zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně
- zasedání školské rady se řídí jednacím řádem školské rady
- ze zasedání školské rady se pořizují zápisy
Volební období členů školské rady je tři roky. Další volby do školské rady proběhnou na ZŠ
Trmice v listopadu 2008.

2.

Přehled vzdělávacích programů, podle kterých škola vyučuje

Základní škola Trmice vyučovala ve školním roce 2006/2007 ve všech ročnících podle
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - Základní škola: č.j. 16 847/96-2, ve znění
pozdějších úprav.
V současné době je pedagogickým sborem připravován vlastní školní vzdělávací program
s motivačním názvem „Škola pro každého“, podle něhož bude v září 2007 zahájena výuka
v 1. a 6. ročníku.
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3.

Přehled zaměstnanců školy
Profese

Počet

Přepočtený
počet

Pedagogičtí pracovníci - učitelé

25

20,78

Pedagogičtí pracovníci - vychovatelky ŠD

2

2,00

Pedagogičtí pracovníci - asistentky
pedagoga

3

3,00

Správní zaměstnanci - hospodářka školy,
administrativní pracovnice, školník,
uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařky ŠJ

9

6,79

4.

Poznámky
19 – plný úvazek
5 – částečný úvazek
1 – dohoda o prac. činnosti

2 – asistent pro žáky
se sociálním znevýhodněním
2 – asistent pro žáky
se zdravotním postižením

Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí k základnímu
vzdělávání

Datum zápisu na ZŠ Trmice

25. a 26. 01. 2007 – řádný zápis
07.02.2007 – dodatečný zápis

Zapisované děti

Celkem: 37

Dívek: 20

Přijaté děti

Celkem: 30

Dívek: 17/1 tělesně postižená

Odklad povinné školní docházky:

Celkem: 7

Dívek: 3

O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na ZŠ Trmice rozhoduje ředitelka školy na základě
žádosti zákonných zástupců a na základě splnění podmínek stanovených § 36 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

5.

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním vzdělávacím
programem a podle poskytovaného stupně vzdělání

V roce 2007 ukončilo povinnou školní docházku celkem 24 žáků.
Ukončení povinné školní docházky v ročníku:

Počet žáků

7.

2

8.

2

9.

20

Celkem

24
Strana - 4 -

Výroční zpráva Základní školy Trmice za školní rok 2006/2007

Výsledky přijímacího řízení
Druh studia

Počet přijatých žáků

Gymnázium

1

Studijní obor s maturitní zkouškou

10

Studijní obor s výučním listem

13

Všichni absolventi ZŠ Trmice ve školním roce 2006/2007 byli přijati ke studiu o které měli
zájem. Jejich úspěšnost v dalším studiu se snažíme i nadále sledovat a monitorovat.

6.

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací akce

Příjmení, jméno
Charvátová Jana

04.10.06
05.12.06

Tvorba ŠVP - Člověk a příroda (Teplice)
Školení PC (Ústí nad Labem)

Kulová Hana

04.10.06

Tvorba ŠVP - Člověk a příroda (Teplice)

Petrů Pavlína

02.11.06
05.12.06

Tvorba ŠVP - 1.ST. (Gymnázium Stavbařů, UL)
Školení PC (Ústí nad Labem)

Bílkovská Ivana

04.10.06

Tvorba ŠVP – Člověk a jeho svět (Teplice)

Žáková Zdeňka

02.11.06
10.12.06

Tvorba ŠVP - 1.ST. (Gymnázium Stavbařů, UL)
Zavádění ŠVP do praxe (Praha)

Gottfriedová Marie

06.02.07
24.11.07

Zákoník práce v aktuálním znění (UL)
Strategie rozvoje školy (UL)

Vomáčková Dagmar

Školní rok 2006/2007 - Jazykový kurz angličtiny (Ústí nad Labem)
21.06.06
Kurz Aj – 3. ročník (UL)

Vintr Jan

04.10.06
Tvorba ŠVP - Člověk a příroda (Teplice)
05.12.06
Školení PC (Ústí nad Labem)
01.- 04.06.06 Školení Tělo Chaba (praktický seminář pro učitele TV)

Ručková Dagmar

24.11.06

Keramika 1 (Ústí nad Labem)

Strana - 5 -

Výroční zpráva Základní školy Trmice za školní rok 2006/2007

Bauerová Helena

22.11.06
Zástupce jako manažer školy (Teplice)
Od 07.03.07 Funkční studium (FS1)

Kubíková Jitka

04.10.06

Tvorba ŠVP - Člověk a příroda (Teplice)

Pobuda Jan

19.06.07
20.11.06

Řízení projektové činnosti v územně veřejné správy (Děčín)
ICT ve výuce německého jazyka (Praha)

Hrnčířová Anna

29.11.06

Hudba a pohyb dětí v MŠ a na 1.st. ZŠ

Suchá Kateřina

02.11.06

Tvorba ŠVP - 1.st. (Gymnázium Stavbařů, UL)

Klener Martin

05.12.06
11.05.07
22.11.06

Školení PC(Ústí)
Školení - Aj (Plzeň)
Základní uživatel ICT znalostí a dovedností (ÚL)

Najman Jakub

05.12.06
Školení PC(Ústí)
01.- 04.06.06 Školení Tělo Chaba (praktický seminář pro učitele TV)

Jelenová Karin

30.11.06
05.12.06
22.11.06
07.10. 06

Úvodní modul školení poučených uživatelů
Školení PC (Ústí nad Labem)
Základní uživatel ICT znalostí a dovedností
Kurz etické výchovy (Hradec Králové)

Smejkalová Žaneta

02.11.06

Tvorba ŠVP – ŠD (Gymnázium Stavbařů, UL)

Macháčková Jana

02.11.06

Tvorba ŠVP – ŠD (Gymnázium Stavbařů, UL)

Matoušková Dagmar

05.12.06
22.11.06
22.11.06

Školení PC (Ústí nad Labem)
Základní uživatel ICT znalostí a dovedností
Úvodní modul Školení poučených uživatelů (UL)

Macháček Pavel

11.05.07

Školení - Aj (Plzeň)

Školení celého pedagogického sboru
Jak vytvořit ŠVP
(Lektorka: Mgr. Radoslava Jiřičková, ZŠ J. Matiegky, Mělník)
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7.

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Ve školním roce 2006/2007 pořádala ZŠ Trmice tyto aktivity a veřejná vystoupení:
ájmové útvary
Výtvarná dílna
Aerobik
Sportovní hry
Florbal
Břišní tance
Hip-hop
Angličtina hrou
Zábavná němčina
Dramatický kroužek
Divadelní soubor
Keramika
Pěstitelství
Stolní tenis
Hrajeme si s hudbou
Sborový zpěv

Prezentace školy na veřejnosti

Den otevřených dveří
Vánoční koncert
Vystoupení školního divadelního souboru Balanc
(zámek Trmice, školní divadelní sál)
Ples školy (rozloučení s absolventy)
Výstava výtvarných prací žáků
(kostel sv. Vojtěcha v Ústí nad Labem)

Další aktivity a projekty

Výjezdní akce se žáky

Rekreační pobyt pro žáky 1. stupně
(škola v přírodě v Orlických horách)
Turistický kurz pro žáky 2. stupně (Poslův Mlýn u Doks)
Masopustní rej
Sportovní dny
Den Země
Školní fotbalový turnaj
Turnaj v pexesu a v luštění sudoku
Školní akademie

Cykloturistický kurz pro žáky 2. stupně
(Osek u Duchova)
Soustředění školního divadelního souboru Balanc
(chatová osada Chabařovice)
Lyžařský výcvik pro žáky 2. stupně (Telnice)
Zahraniční pobyt v Bavorsku
(vesnice Obernach u jezera Walchensee)

V průběhu školního roku pořádá škola pro žáky přírodovědně i jinak zaměřené exkurze, které
tematicky doplňují vzdělávací obsahy jednotlivých vzdělávacích oblastí vymezených Rámcovým
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a Školním vzdělávacím programem Základní
školy Trmice.
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8.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

Ve školním roce 2006/2007 neproběhla na Základní škole Trmice kontrola České školní
inspekce.

9.

Základní údaje o hospodaření školy
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2007 (v tisících Kč)
Položka

a) P Ř Í J M Y (výnosy)
1. Dotace
2. Poplatky od zletilých žáků a rodičů
3. Příjmy z hospodářské činnosti
4. Ostatní příjmy
5. Zúčtování fondů
b) V Ý D A J E (náklady)
1. Investiční výdaje celkem
2. Neinvestiční výdaje celkem
Z toho:
• náklady na platy pracovníků školy
• ostatní osobní náklady
• zákonné odvody zdr. a soc. poj., přísp. FKSP
• výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky
• stipendia
• ostatní provozní náklady
Hospodářský výsledek

Přílohy (k nahlédnutí na sekretariátu ZŠ Trmice):

Rozpočet
2007
12 976
12 711
0
40
225
0
12 976
0
12 976

Skutečnost
2007
13 265
12 711
0
20
534
0
13 107
0
13 107

7 315

7 315

114

114

2 746

2 741

206

222

0

0

2 595

2 715

0

158

Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2007
Rozvaha k 31.12.2007
Příloha k 31.12.2007

Další informace (včetně obrazové dokumentace) o Základní škole Trmice lze sledovat
na webových stránkách školy: www.zstrmice.cz.
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