
 
 
 
 
 
 

Základní škola Štětí Ostrovní 
 
 
Základní škola Ostrovní je nejmladší školou ve městě. Škola pavilonového typu byla vystavěna 
na konci sedmdesátých let a to podle velkorysého návrhu Ing. Arch. Šimůnka. Disponuje 13ti 
odbornými učebnami, dvěma tělocvičnami a rozsáhlým velkým areálem, zahradami, 
dopravním hřištěm a moderním atletickým stadionem. Po povodních v roce 2002 se škola díky 
rozsáhlé rekonstrukci stala nejmodernější školou ve městě. 
 

Škola se od počátku úspěšně prezentovala nejen na lokálních akcích, ale i celorepublikově. 
Velký úspěch měla vystoupení pěveckého sboru, aerobik mladších žákyň, účast ve finále 
soutěže počítačové grafiky Cvrček. Za velmi pěknou vizitku školy lze pokládat i úspěšnost žáků 
v soutěžích zdravotnického a přírodovědného charakteru.  
 

V posledních letech je do výuky častěji zařazováno projektové vyučování. Vyučování se těší 
kladnému přístupu, na realizaci projektu se podílí i vyučující společně s dětmi. Velký zlom škola 
zažívá v roce 2016/2017, kdy stávající vedení pana ředitele Mgr. Václava Hladíka s paní 
zástupkyní Mgr. Dagmar Tesařovou opouští školu. Výzvu na post ředitele přijal PhDr. Jiří Šlégl, 
Ph.D. a zástupkyní se stává Mgr. Ilona Stieranková, kolegyně z učitelského sboru. Škola mění 
nejen logo, ale i přístup k novým věcem. Vizí školy se stává zmodernizování vyučování pomocí 
technologií, škola se úspěšně zařadila do evropských dotací, díky kterým je schopna svým 
žákům nabídnout do výuky i notebooky. V únoru 2021 škola získává titul FAKULTNÍ ŠKOLA 
UJEP. V roce 2022 se postu ředitele ujímá pan Tomáš Ryšánek, všem známý jako bývalý 
starosta města Štětí. 

Byl zadán projekt „Školní zahrady“, která by měla sloužit nejen k relaxaci žáků a pedagogů, ale 
také k podpoře předmětů „Pěstitelské práce“. S novými technologiemi souvisí instalace 
videotelefonů pro bezpečnost pohybu ve škole a monitorování celého nádvoří před školou. Za 
úspěšné považujeme i navázání spolupráce s firmou W4W, která se stará o obědy pro děti ze 
soc. znevýhodněných rodin.  
 
 



Vstoupili jsme do programu FINANČNÍ GRAMOTNOST, do 
projektu HRDÁ ŠKOLA. Škola též dalším rokem 
pořádá sbírky pro Fond SIDUS a Život dětem.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

OČIMA ŠKOLNÍCH INSPEKTORŮ              PRIMA ŠKOLA S PĚTI P 
 

• Nadstandartní přístup k dětem    - PROEVROPSKÁ 

• Výborné podmínky pro sport     - PROFESIONÁLNÍ 

• Vysoká vybavenost školy     - PRACOVITÁ 

• Velmi dobré výchovné poradenství    - PŘÁTELSKÁ 

• Množství mimoškolních aktivit pro děti   - PROGRESIVNÍ 
 

 
 

 

ČÍSLA ŠKOLY 
 

Průměrný počet učeben 40 

Průměrný počet žáků ve třídě 20 

Počet absolventů naší školy dosahuje k číslu 2500 

 
 



PROJEKTY ŠKOLY 
 
Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM a.s. uspořádala 
v roce 2011 v rámci komunikační kampaně zaměřené na 
třídění odpadů akci, v jejímž průběhu vyrobily děti 
přihlášených škol 1025 znaků obcí a měst České republiky o 
rozměru 1x1 m. Práce dětí pod vedením Mgr. Ilony 
Stierankové byly vystaveny na brněnském výstavišti u 
příležitosti konání veletrhu GO a REGIONTOUR 2011. Rekord 
byl do databanky zaevidován 13.ledna 2011. 
 

Již 5.rokem je přípravná třída 
zařazena do celorepublikového 
projektu Děti na startu se 
zaměřením na všestranný tělesný 
rozvoj dětí. Dále projekt podporuje 
prostupnost prostředí – spolupráce 
s MŠ Duha a Klubíčko a individuální 
přístup.  
 
6. školním rokem na naší škole funguje kroužek Věda nás baví. 
Kroužek má celorepublikový rozměr a v našem městě je dotován 
Labe Arénou. Popularita kroužku je značná, a to díky příměstským 
táborům Vědecké léto. 
 
Předmět Pracovní činnosti je naší škole díky úzké spolupráci 
s technickým klubem Průmyslové školy Štětí velice kreativní.  
 
 

Každý školní rok se vybraní žáci 8. a 9. tříd účastní v rámci výuky praktických činností soutěže 
Technické hry, a to v rámci spolupráce s Technickým klubem mládeže Litoměřice. Žáci soutěží 
hned v několika kategoriích a prezentují také vlastní technicky zaměřené projekty. 
 
Vzdělávací program DofE pomáhá mladým lidem poznat 
sama sebe, získat nové dovednosti a vytrvat. Přináší jim 
možnost zapojit se do osvědčeného programu, v případě 
potřeby získat finanční podporu pro své aktivity a stát se 
součástí mezinárodní komunity. Naše škola je v programu již 
několik let. 
  



Dalším úspěšným projektem byl projekt KAR-POR. Cílem projektu bylo podpořit profesní 
rozvoj a další vzdělávání pedagogických pracovníků, kteří budou poskytovat služby 
kariérového poradenství žákům základních škol, vyučovat základy volby povolání a 
seznamovat žáky se světem práce již na 1.stupni. Tento projekt byl 
financován z prostředků Evropského sociálního fondu a byl úspěšně 
dokončen 31.12.2013. 

Družina má talent, je již tradicí naší školy. Máme za sebou 7 ročníků 
této soutěže, která se stále zdokonaluje. Děti se na soutěž pečlivě 
připravují od začátku roku, aby na jaře předvedly své „umění“ svým 
učitelkám, panu řediteli, paní zástupkyni a samozřejmě svým rodičům. 

 

<<<    kouzelníci  <<<    mažoretky  <<<    flétna 
<<<    bubny   <<<    divadlo   <<<    gymnastika 

 

Etika a Etiketa 
Již druhým rokem, pod vedením tanečního mistra, profesionálního člena SUT ČR, se naše děti 
zúčastnily kurzu tance a společenské výchovy pro mládež. Velkým úspěchem považujeme 
zorganizování prvního reprezentativního plesu, který měl velkou, úspěšnou a pochvalnou 
podporu veřejnosti.  
 
Akademie školy DIVADLENÍ 
Pod vedením učitelek, vychovatelek a asistentek, si třídy připraví divadelní, hudební či 
sportovní představení, kterým se prezentují spolužákům, pedagogickému sboru a zákonným 
zástupcům. 
 
Škola disponuje malou školní knihovnou, každoročně pořádá Vánoční a Velikonoční dílničky 
pro rodiče a žáky. Škola je zapojena do projektu Mléko a Ovoce do škol, společnost BOVYS 
každoročně připravuje pro budoucí prvňáčky malé prezenty. 
 
Sportovní družiny 
-     Zábavné pohybové hry 
-     Všestranný sportovní rozvoj 
-    Angličtina při sportu 
-    Zdravý pohyb pro každého 
-    Vrátíme vám spokojené děti 
-    3x týdně 
 
     **********************     **********************      **********************

V současné době je škola aktivně zapojena do Operačního programu výzkumu, vývoje a 
vzdělání lll. Tento projekt je dotován z EU a my jsme na konci jeho realizace. Škola bude 
pokračovat zařazením do OP JAK (Jan Ámos Komenský). Zaměřili jsme se primárně na zmírnění 
propasti žáků ze znevýhodněných podmínek, dále na odborné poradenství pro eliminaci 
časného opuštění vzdělávacího systému. 
Škola se díky podpoře posunula zase o kousek i v ICT oboru, do výuky bylo zařazeno 30 
notebooků a 15 tabletů, probíhá plošné doučování. 



Od roku 2018 jsme nastartovali spolupráci se společností GTS Alive, která nabízí nespočet slev 
pro děti i kantory. V neposlední řadě jednou z plánovaných funkcí karty ISIC bude identifikace 
osob při vstupu do objektu školy. 
 
 

Škola umožňuje nespočet kroužků: 
 
Zdravotnický    Chovatelství    Věda nás baví 
Florbal     Míčové hry 2.st.   Děti na startu 
Přírodovědný    Robotika    Mladý novinář 
Cvičení z ČJ    Cvičení z M    Anglický jazyk 
Atletika    Sportovní družiny   Gymnastika 
Šachy     DAP     Logopedie 

 
Plánována je i rekonstrukce atriového prostoru mezi budovami 1. a 2. stupně. Na projektu 
zahrady školy pracoval absolvent České zahradnické akademie Mělník. 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CO NABÍZÍ ZŠ V OSTROVNÍ ULICI SVÝM ŽÁKŮM 

 
❖ Kvalitní a moderní vzdělávací proces zaměřený na rozvoj vědomostí za využití 

nejmodernější techniky vedený odborně způsobilými vyučujícími 

❖ Přípravná třída pro děti s různými obtížemi a odloženou školní docházkou 

❖ Provoz školní družiny – ráno 06:00 – 7:40 hod, odpoledne 11:45 – 16:30 hod 

❖ Lyžařský výcvik, školy v přírodě 



❖ Návštěvy akcí zábavně doplňujících obsah výuky – divadla, muzea, skanzeny, ZOO… 

❖ Bohaté sportovní vyžití – spolupráce se Sportcentrem Labe, Labe Arénou; atletika, 

aerobik, florbal, sportovní program školní družiny, projekt Děti na startu (spolupráce 

nejmenších s mateřskými školami) 

❖ Vědomostní projekty – Den zvířat, Den Země, mnoho dalších 

❖ Účast ve vědomostních a sportovních soutěžích s velmi dobrými výsledky 

❖ Různorodá zájmová činnost - kroužky 

❖ Odborná pomoc při výchovných problémech, poradenství při volbě povolání – 

výchovná poradkyně, školní psycholožka 

❖ Vstřícné chování vedení školy a jejich odborné poradenství při řešení různých 

problémů 

❖ Kurzy logopedie, dyslektická poradna 

❖ Působení školní metodičky prevence – předcházení rizikovým jevům, jejich řešení 

❖ Krásné prostředí školy 

❖ Jsme plno kvalifikovaná základní škola 

 

 
Vedení 
Ředitel školy  
Mgr. Tomáš Ryšánek 
Zástupkyně ředitele 
Mgr. Ilona Stieranková 
Školní psycholog 
Mgr. Jana Haslingerová 
 
Sekretariát školy 
Účetní  
Jitka Dyrynková 
Administrativní pracovnice 
Lenka Milatová 
Správní zaměstnanci 
Iveta Beranová, Jitka Čepeláková, Luboš Franc, Jiřina Francová, Pavla Hájková, Zdena 
Třešňáková 
 

 
Učitelský Sbor 
Zuzana Elterleinová, Pavlína Holešovská, Jaroslava Homoliaková, Jiří Homuta, Jana 
Hrovatitschová, Michaela Janků, Sandra Jaklová, Michal Jindřich, Kamila Kalašová, Marie 
Klementová, Eliška Kohútková, Alena Linhartová, Alena Lonská, Zuzana Marešová, Dana 
Maršálková, Tereza Moravcová, Pavlína Nalezínková, Pavel Novák, Jana Penglová, Veronika 
Procházková, Tomáš Ryšánek, Ilona Stieranková, Klára Škantová, Jana Třísková, Nikola 
Vodochodská 
 

 



Vychovatelky školní družiny 
Vedoucí vychovatelka 
Eva Kabíčková 
Šárka Luňáková, Marcela Kupková, Kateřina Příhodová 
 

 
Asistenti pedagogů 
Tetiana Baryka, Nina Brendlová, Jaroslava Hrbáčková, Barbora Ištvániková, Markéta Kaššová, 
Vladimíra Machová, Pavlína Měšťáková, Ljubov Midianka, Kateřina Příhodová, Ivana Vojcíková 
                


