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1. Základní údaje o škole

1.1. Základní údaje o škole
Název školy Základní škola praktická
Adresa školy Jungmannova 667, 413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma příspěvková organizace
Ředitelka školy Mgr. Radka Hubálková
Zástupce ředitele Mgr. Helena Janošová
IČO 70839824
IZO 102 317 526
Identifikátor školy 600 023 559
Telefon 416 837 458, 416 838 224
E - mail zspraktickaroudnicenl@rete.cz
Webové stránky www.zsp.rete.cz

Zřizovatel Ústecký kraj
Adresa zřizovatele Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Telefon 475 657 111
Fax 475 201 616
Webové stránky www.kr-ustecky.cz

1.2. Součásti školy
součásti školy adresa IZO kapacita
Základní škola Jungmannova 667, Roudnice nad Labem 102 317 526 87
Školní družina Jungmannova 667, Roudnice nad Labem 110 007 875 14

1.3. Údaje o školské radě
Datum zřízení Školská rada byla zřízena ke dni 1.8.2005 usnesením Rady Ústeckého

kraje č. 63/13R/2005 ze dne 15. 6. 2005.
Zahájení činnosti Školská rada zahájila činnost dne 11. 4. 2006. Pro volební období 2009

– 2011 byla jmenována nová školská rada. Její tři členové zůstali stejní.
Kontakt Školská rada Základní školy praktické, Jungmannova 667, 413 01

Roudnice n. L.

1.4 Charakteristika školy
Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Jungmannova 667 je příspěvkovou
organizací, kterou od roku 2001 zřizuje  Ústecký kraj. Jedná se o úplnou školu s 1. – 9.
postupným ročníkem. Kapacita školy je 87 žáků. Škola poskytuje základní vzdělávání pro
žáky s lehkým mentálním postižením, základy vzdělání pro žáky se středně těžkým
mentálním postižením a nově vzdělávání předškolních sociálně znevýhodněných dětí v
přípravné třídě.

Budova školy se nachází téměř v centru města a je dobře dostupná pro místní i dojíždějící
žáky z okolních obcí. Škola má 9 kmenových učeben, z nichž některé jsou dvojúčelové.
Součástí školy je malá tělocvična, školní pozemek, pracovní dílna a cvičná kuchyňka.
Učitelský sbor má k dispozici moderně vybavenou sborovnu.
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Škola zajišťuje všem žákům speciální pomůcky, školní potřeby, speciální učebnice a pracovní
listy. Vybavení školy didaktickými pomůckami a dalším materiálem potřebným k výuce je na
standardní úrovni. V učebnách  dochází k postupné  modernizaci žákovského nábytku a tabulí
dle příslušných hygienických norem

Škola zajišťuje pro žáky zájmové vzdělávání, které dětem poskytuje naplňování volného času
zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti.Tato činnost probíhá ve školní družině. Žáci
mají možnost v odpoledních hodinách navštěvovat školní kroužky.

2. Přehled oborů vzdělání

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve
školském rejstříku

a) nová soustava
Kód Obor vzdělání Vzdělávací program Zařazené

ročníky
79-01-C/01 Základní škola Pomalými krůčky k úspěchu

ŠVP zpracovaný dle
 RVP ZV –LMP

1.,2.,3., 4.
 6.,7.,8., 9.

79-01-B/01 Základní škola speciální ŠVP pro základní školu
speciální
 zpracovaný dle RVP ZŠSP

1., 7.

ŠVP pro přípravnou třídu
zpracovaný dle RVP PV

přípravná třída

b) dobíhající soustava
Kód Obor vzdělání Vzdělávací program Zařazené

ročníky
79-01-C/001 Základní škola 22 980/97, Zvláštní škola 5.
79-01-B/001 Pomocná škola 24 035/97, Pomocná škola 2. - 6., 8. -10.
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Pedagogický sbor má 14 členů, je zastoupen převážně ženami. Věkové složení je rozličné –
od mladých až po zkušené pedagogické pracovníky. Většina z celkového počtu pedagogů je
plně kvalifikovaných, ostatním je dána možnost zvyšovat si, či doplňovat kvalifikaci v rámci
DVPP. Pedagogický sbor tvoří vedení školy – ředitelka, zástupkyně ředitelky, výchovná
poradkyně, dvě metodičky prevence sociálně patologických jevů, metodička environmentální
výchovy, asistentka pedagoga a vychovatelka školní družiny. Jedná se o stabilní pedagogický
sbor, který je schopen týmové práce, vzájemně vstřícné komunikace a spolupráce.

3.1 Zaměstnanci školy

Ředitelka školy Mgr. Radka Hubálková
Zástupkyně ředitelky Mgr. Helena Janošová
Třídní učitelé    Bc. Daniela Smetanová – přípravná třída

Mgr. Věra Jaborová, 1. a 2. ročník
Mgr. Eva Pavlišová 3.ročník
Mgr. Lenka Plívová, 4. a 6.ročník
Mgr. Věra Klátilová, 5. ročník

Michal Telerovský, 7. ročník
Mgr. Ludmila Dolinárová, 8. a 9.ročník
Mgr. Andrea Hendrichová – SP1
Mgr. Věra Rážová – SP 2

Učitelé bez třídnictví           Bohumíra Galková
Petr Škoda

Mgr. Jitka Laubová
Asistentka pedagoga Karla Šindelářová
Vychovatelka školní družiny           Karla Šindelářová
Výchovná poradkyně Mgr. Eva Pavlišová
Školní metodička prevence Mgr. Věra Jaborová, Mgr. Lenka Plívová
Logopedická poradna Mgr. Věra Jaborová
Metodička EVVO Mgr. Věra Klátilová
Web školy Mgr. Lenka Plívová
Školnice, uklízečka Zdeňka Jedličková

3.2 Externí pracovníci

Mzdová účetní Eva Kolomyová
Provozní účetní Ing. Ivana Vodová

3.3 Zaměstnanci na mateřské dovolené

Učitelka Mgr. Dana Houžková
Asistentka pedagoga          Michaela Volfová
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3.4 Členění pedagogických zaměstnanců podle věku,  pohlaví, odborné kvalifikace = SPg
Věková skladba Celkem Z toho ženy Poznámky
do 35 let 1 1 L. Plívová
35 – 45 let 4 4 R.Hubálková, A. Hendrichová, E.Pavlišová,

V. Klátilová
45 – 55 let 1 1 V. Jaborová
55 – důchod.věk 2 2 H. Janošová, V.Rážová
důchodci 1 1 L. Dolinárová

3.5 Členění pedagogických zaměstnanců podle věku,  pohlaví, bez odborné kvalifikace
Věková skladba Celkem Z toho ženy Poznámky
do 35 let 0 0 ---------------------------------------------------
35 – 45 let 2 2 D. Smetanová, K. Šindelářová, P. Škoda
45 – 55 let 1 0 M. Telerovský
55 – důchod.věk 0 0 ---------------------------------------------------
důchodci 2 2 B. Galková, J. Laubová

Horní řada z leva:
Mgr. Helena Janošová, Mgr. Věra Rážová, Mgr. Věra Klátilová, Mgr. Věra Jaborová,
Mgr. Eva Pavlišová,  Mgr. Andrea Hendrichová,  Mgr. Ludmila Dolinárová,
Mgr. Radka Hubálková, Bc. Daniela Smetanová,  Mgr. Jitka Laubová, Karla Šindelářová

Spodní řada z leva:
Mgr. Lenka Plívová, Zdeňka Jedličková, Michal Telerovský, Bohumíra Galková
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4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy

Zápis do 1. ročníku se konal 03.02.2011.  K zápisu se dostavila 1 dívka se svými zákonnými
zástupci. Na základě rozhodnutí ředitelky školy je od 1. 9. 2011 přijata do 1. ročníku.

5.  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími
programy a podle poskytovaného stupně vzdělání

5.1 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků - PROSPĚCH

1. pololetí 2. pololetí
Třída Prospěli s

vyznamenáním
Prospěli Neprospěli Prospěli s

vyznamenáním
Prospěli Neprospěli

   II. (1., 2.) 2 7 - 3 7 -
  III. (3.) 3 8 - 7 4 -
  IV. (4.,6.) 4 3 1 4 3 1
   V.  (5.) 4 3 - 3 4 -
 VII. (7.) 1 9 - 1 9 -
VIII. (8., 9.) - 10 2 - 10 2
  Sp1 - 6 - - 6 -
  Sp2 - 4 1 - 4 1
CELKEM 14 50 4 18 47 4

5.2 Údaje o výsledcích CHOVÁNÍ žáků

1. pololetí 2. pololetí
Třída 2. stupeň chování 3. stupeň chování 2. stupeň chování 3. stupeň chování

   II. (1., 2.) 1 - 1 -
  III. (3.) - 1 - -
  IV. (4.,6.) - - - -
   V.  (5.) - - - -
 VII. (7.) - 1 - 1
VIII. (8., 9.) 2 4 2 6
  Sp1 - - - -
  Sp2 - - - -
CELKEM 3 6 3 7

Výchovná opatření
1. pololetí  2. pololetí

Třída Pochvala NTU TD ŘD Pochvala NTU TD ŘD
   II. (1., 2.) 2 - - - 2 1 - -
  III. (3.) 2 1 1 - 2 - 1 -
  IV. (4.,6.) 2 - - - 4 - - -
   V.  (5.) - - - - - 1 - 1
 VII. (7.) - - 2 1 - - 1 -
VIII. (8., 9.) - - 1 3 - - 2 5
  Sp1 - - - - - - - -
  Sp2 - - - - - - - -
CELKEM 6 1 4 4 8 2 4 6
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5.3 Docházka žáků

1. pololetí  2. pololetí
Třída Omluvené hodiny Neomluvené hodiny Omluvené hodiny Neomluvené hodiny

   II. (1., 2.) 930 21 1345 21
  III. (3.) 768 53 1131 5
  IV. (4.,6.) 1144 5 936 0
   V.  (5.) 600 10 586 0
 VII. (7.) 922 42 1465 66
VIII. (8., 9.) 1733 293 2181 770
  Sp1 505 40 547 32
  Sp2 344 34 324 65
CELKEM 6946 498 8515 959

5.4 Údaje o počtech žáků v jednotlivých třídách na začátku a  konci školního roku
1.9.2010 30.6.2011

Třída Počet žáků
celkem

z toho
dívek

z toho
chlapců

Počet žáků
celkem

z toho
dívek

z toho
chlapců

Přípravná t. 7 3 4 9 3 6
   II. (1., 2.) 10 3 7 10 3 7
  III. (3.) 10 5 5 11 6 5
  IV. (4.,6.) 8 3 5 8 5 3
   V.  (5.) 7 5 2 7 5 2
 VII. (7.) 9 4 5 10 5 5
VIII. (8., 9.) 12 5 7 12 5 7
  Sp1 6 2 4 6 2 4
  Sp2 5 2 3 5 2 3
CELKEM 74 32 42 78 36 42

5.5 Přijímání žáků do odborných učilišť:

a) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku:
z 10. ročníku z 9. ročníku z 8. ročníku

1 5 3

b) do učebních oborů přijato:
10. ročník 9. ročník 8. ročník

1 2 1

c)  obory, školy
Jméno žáka Ročník Učební obor Název školy

Knotková Nikola 8. Hotelové služby, kuchařské
práce

SOŠ technická a
zahradnická, Lovosice

Šír Patrik 9. Kuchařské práce SOU Pohoda Litoměřice

Šmejkal Václav 9. Opravářské práce SOŠ technická a
zahradnická, Lovosice

Kováčová Kristýna 10. Práce ve zdravotnictví a soc.
zařízení

SOŠ a SOU Neklanova,
Roudnice n. L.
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d) k dalšímu vzdělávání se nepřihlásili:

Jméno žáka Ročník
Dunková Soňa 8.
Stojka Patrik 8.
Bariová Nikola 9.
Kači Valentin 9.
Knedlíková Karolína 9.

5.6 Zájmové vzdělávání – školní družina

Počet oddělení Počet žáků Počet vychovatelek
1 14 1

Zpráva o činnosti ŠD za školní rok 2010/2011
Školní družinu navštěvovalo 14 dětí prvního stupně. Činnost ve ŠD vycházela

z celoročního plánu ŠD. Činnosti probíhaly v kmenové učebně, ale take byla využívána I
učebna počítačová, tělocvična, kuchyňka i zahrada. Děti rády chodily i na dětské hřiště a
k řece, kde probíhaly rozličné sportovní aktivity. V tomto roce se po jednotlivých měsících
uskutečňovaly družinové projekty, které se setkaly s velkým zájmem žáků. Byly to: Z
pohádky do pohádky, Cesta kolem světa, Základy slušného chování. Také jsme se zapojili do
celoškolního projektu „Les“.
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6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

Plnění plánu prevence rizikového chování ve školním roce 2010/2011
V jednotlivých měsících probíhaly následující činnosti:

Září
Informativní schůzka pro rodiče za přítomnosti vedení škol a  kurátora p. Živného.
Seznámení rodičů s Pokynem omlouvání žáků zákonnými zástupci.
Rodiče byli seznámeni s pokyny o omlouvání žáků. Přesto byla neomluvená absence za
školní rok velmi vysoká. Proto tento problém budeme řešit i nadále a zařadíme jej i do plánu
PP na další školní rok.
Určeno: celá škola
Týden nízkoprahových klubů – nabídka volnočasových aktivit
Návštěva nízkoprahového zařízení Farní Charity – dlouhodobá dobrá spolupráce, pomoc
dětem při přípravě na vyučování, nabídka volnočasových aktivit.
Určeno: celá škola

Říjen
Týden knihoven
Dlouhodobá spolupráce s městskou knihovnou, účast na akcích pořádaných knihovnou
(výtvarná soutěž Kytice, projekt Les, výpůjčky knih, knihovnické lekce)
Určeno: celá škola
Na silnici bezpečně
Test ze znalostí silničních pravidel z hlediska chodce a cyklisty – dopravní výchova.
Dopravní výchovu budeme nadále zařazovat do plánů PP.
Určeno: celá škola

Listopad
Vztahy v kolektivu a prevence šikany.
Zdravý životní styl (legální návykové látky).
 Sekty a křesťanství.
Dlouhodobý program DKP Betel Litoměřice s dobrým přijetím žáků a vhodným podáním
přednášejícího M. Růžičky (hry, kvízy, soukromé pohovory)
Určeno: II. stupeň

Prosinec
Nebezpečná zábavná pyrotechnika
Žáci poučeni třídními učiteli (materiál k poučení obdrželi všichni TU).
Určeno: celá škola

Leden
Kyberšikana
Žáci byli seznámeni s pravidly používání Internetu vyučujícími v předmětu ZI.
Beseda s kurátorem panem Živným.
Určeno: 3. - 9. ročník, Sp1, Sp2
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Únor
Ničení majetku, vandalismus
Zařazeno aktuálně v důsledku zvýšeného výskytu ničení školního majetku, toto téma se stane
stálou součástí plánu PP.
Určeno: celá škola

Březen
Nechtěné těhotenství, pohlavně přenosné choroby, osobní hygiena, prevence.
Setkání s MUDr. Kolářovou přesunuto na květen.
Určeno: II. stupeń dívky

Duben
Den bezpečnosti
Pobyt na hřišti – znalost dopravních značek, cyklistické minimum, hry na hřišti, vybavení
kola, cyklisty, chování v silničním provozu.
Určeno: celá škola

Květen
Dospívání a vztahy s rodiči.
Partnerské vztahy a manželství.
Antikoncepce a pohlavně přenosné nemoci.
Extrémismus, rasismus a antisemitismus.
Ukončení dlouhodobého programu DKP Betel Litoměřice. Vstřícným přístupem a svou
otevřeností si přednášející M. Růžička získal žáky.
Určeno: II. stupeň

Osobní hygiena, prevence, antikoncepce
Velice úspěšná a dívkami velice ceněná beseda s MUDr. Kolářovou – lékařkou
gynekologicko – porodnického oddělení v Roudnici nad Labem.
Určeno: II. stupeń dívky

Červen
Bezpečné prázdniny
Poučení žáků o bezpečném chování během letních prázdnin.
Určeno: celá škola
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7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Výchozí stav k 1. 9. 2010

Mgr. Radka Hubálková Učitelství pro 1. st. ZŠ a speciální školy
/UJEP Ústí n.L./
Funkční studium 1. /NIDV Ústí n.L./

ředitelka školy

Mgr. Helena Janošová Učitelství pro školy pro mládež
vyžadující zvláštní péči /UK Praha/
Funkční studium 1. /NIDV Ústí n.L./

zástupce ŘŠ

Mgr. Andrea Hendrichová Učitelství pro střední školy
Tělesná a pracovní výchova zdravotně
postižených /UK Praha/

učitelka

Mgr. Ludmila Dolinárová Učitelství pro školy I. cyklu – M-
základy průmyslové výroby
 /PF Ústí n.L./
Speciální pedagogika
 /TU Liberec, fakulta pedagogická/

učitelka

Mgr. Věra Jaborová Učitelství pro 1. st. ZŠ a speciální školy
/UJEP Ústí n.L./

učitelka,metodička SPJ

Mgr. Věra Klátilová Učitelství pro 1.st. ZŠ
 /Západočeská univerzita v Plzni/
Speciální pedagogika /UK Praha/

učitelka

Mgr. Jitka Laubová Učitelství pro školy I. cyklu – národní
škola, hudební výchova
 /PF Ústí n.L./

učitelka

Mgr. Lenka Plívová Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a speciální
pedagogika
Učitelství ČJ pro 2. stupeň ZŠ
 /UP Olomouc/

učitelka
metodička SPJ

Mgr. Eva Pavlišová Vychovatelství dětí a mládeže v době
mimo vyučování
 /PFUP Olomouc/
Speciální pedagogika
/MU Brno/

učitelka
výchovná poradkyně

Mgr. Věra Rážová Učitelství pro školy I. cyklu – Čj, Ov
/PF Ústí n.L./
Speciální pedagogika
 /TU Liberec, fakulta pedagogická/

učitelka

Bc. Daniela Smetanová Speciální pedagogika – vychovatelství
/UJAK Praha/

učitelka přípravné třídy

Karla Šindelářová

Zdravotník – práce ošetřovatelské a
pečovatelské

/SOU Zdravotnické Praha 4/

Studium pedagogiky B – pedagog
volného času v časovém rozsahu 80
hodin /Mladá Boleslav/

vychovatelka
asistentka pedagoga

Michal Telerovský
Gymnázium Roudnice n. L.
Speciální pedagogika
 /TU Liberec, fakulta pedagogická/

učitel

Bohumíra Galková Vychovatelka
 /Pedagogická škola Most/

učitelka
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Tento školní rok byla učitelům dána možnost vybírat si libovolně z nabízených seminářů.

pracovník instituce financování
Institucionální vzdělávání
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Studium v oblasti pedagogických věd
Studium pedagogiky
Studium pro asistenta pedagoga
Studium pro ředitele škol
Studium k doplnění odborné kvalifikace
/speciální pedagogika/

Bc. D. Smetanová UJAK
Praha

samoplátce

Studium ke splnění dalších kvalifikačních
předpokladů
Studium pro vedoucí pedagogické
pracovníky – PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ

Mgr. R. Hubálková NIDV
Ústí

zdarma

Studium pro výchovné poradce Mgr. E. Pavlišová UK Praha samoplátce
Specializovaná činnost – koordinace
v oblasti ICT
Specializovaná činnost – tvorba a následná
koordinace ŠVP
Specializovaná činnost – prevence sociálně
patologických jevů
Specializovaná činnost - Specializovaná
činnost v oblasti environmentální výchovy
Studium k prohloubení odborné
kvalifikace - DVPP - semináře
Speciálně pedagogické přístupy ve
vzdělávání. Kyberšikana.

V. Jaborová Litoměřice samoplátce

Návrat koncovky aneb zdravé muzicírování A. Hendrichová Skalka u Doks samoplátce

Rehabilitační metoda SM – systém funkční
stabilizace a mobilizace páteře.

A. Hendrichová Cvikov samoplátce

Alergie a astma ve škole A.Hendrichová Ústí n. L. zdarma

Závěrečná konference Multikulturní svět
škol ÚK

H. Janošová
K. Šindelářová
E. Pavlišová

Litoměřice zdarma

Problém  zvaný šikana E. Pavlišová
L. Plívová

Litoměřice zdarma

Současné děti a mládež ve škole - jak
přistupovat a snížit agresivitu žáků a rodičů

všichni
zaměstnanci

Rce zdarma

EU Peníze školám – Digitální učební
materiály

R. Hubálková
E. Pavlišová

Ústí n. L. zdarma

Tvořivá škola – činnostní učení V. Jaborová
L. Plívová
E. Pavlišová

Praha zdarma

Úvod do problematiky extremismu R. Hubálková
E. Pavlišová
V. Jaborová

Rce zdarma
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8.Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

O všech aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti za školní rok 2010/2011 se lze dočíst
na webových stránkách školy www.zsp.rete.cz.

Září První pomoc nejen pro kamaráda - celoškolní projekt – uvedení do
projektu
Den otevřených dveří v nízkoprahovém a předškolním klubu Farní
charity v Roudnici nad Labem

Říjen První pomoc nejen pro kamaráda - celoškolní projekt– téma: druhy
lékárniček
Normální je nekouřit – 1. část -  seznámení s projektem, jeho cíly
Strašidelný rej – 1. stupeň
Návštěva Městské knihovny E. Špindlera v Roudnici nad Labem
Divadelní představení Honza Nebojsa
Cestička do školy

Listopad Přespolní běh v Litoměřicích – Mostná hora
Vybíjená ve Štětí
Normální je nekouřit – 2.část - části lidského těla – srdce, plíce

Prosinec Mikulášská nadílka
Národní divadlo – „Louskáček“
Vánoční výstava v budově školy

Únor Normální je nekouřit – 3.část - význam pohybu pro zdraví lidí
Maškarní rej

Březen První pomoc nejen pro kamaráda - celoškolní projekt– téma: resuscitace
O nejrychlejšího bruslaře
Sněženkový háj – jarní vycházka do přírody

Duben První pomoc nejen pro kamaráda - celoškolní projekt– téma: dušení
Rok 2011 – Rok lesa – celoškolní projekt
Zlatá vařečka – téma: Zdravá a chutná svačinka
Výtvarná soutěž – „Pohádková kytice“ – k 200. výročí narození K. J. Erbena
Malá kopaná v Podsedicích / 2. místo/
Výstava kraslic v Libotenicích

Květen První pomoc nejen pro kamaráda - celoškolní projekt– téma: krvácrní
Normální je nekouřit – 4. část - smutná nálada – krok ke kouření
Rok 2011 – Rok lesa – celoškolní projekt
Lehká atletika 3. 5. v Lovosicích
XI. MČR v Malé kopané v Bílině 5. a 6. května /4. místo/ viz. e – mail Vidlák 9. 5.

Oblastní kolo LA čtyřboje v Mostě 25. 5. – z naší školy do něj postupuje
Diana Dunková z SP1 v disciplíně 60 m, dálka, míček a vytrvalost

Červen Rok 2011 – Rok lesa – ukončení projektu, hledání pokladu
První pomoc nejen pro kamaráda - celoškolní projekt– téma:zlomeniny
Normální je nekouřit – 5. část – funkce plic, lokalizované dýchání
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CELOŠKOLNÍ PROJEKTY

NORMÁLNÍ JE NEKOUŘIT

Projekt „Normální je nekouřit“ byl určen žákům přípravné, první a druhé třídy. Žáci se
během školního roku hravou formou seznamovali s nežádoucími vlivy kouření u člověka, s
důsledky nemocí, které mohou z kouření vzniknout. Na modelech si ukázali srdce a plíce –
orgány, na které má kouření negativní vliv. V modelových situacích si vyzkoušeli, jak se
zachovat při styku s kuřákem, či nabídnutím cigarety. V závěru projektu byly zúčastněné děti
přezkoušeny. Odměnou za celoroční práci bylo získání diplomu.

Hlavní cíle projektu:

a) uvědomit si riziko kouření

 b) umět odmítnout nabízenou cigaretu

c) propagace zdravého životního stylu

d) zapojení rodiny do projektu

e) komunikace ve skupině

f) rozšíření slovní zásoby

Cíle byly s větším či menším úspěchem splněny. Teď záleží na dětech a na jejich prostředí,
jak si budou podnětné a získané informace dále upevňovat a prohlubovat.

Etapy projektu:

1. část - 15. 10. 2010 – seznámení s projektem a jeho cíly

Žáci přípravné třídy, 1.a 2. ročníku se seznámili s veverkou (jak vypadá, kde žije, co jí a jak
se pohybuje). Veverka symbolizuje v projektu zdraví a kladné vlastnosti. Na druhé straně –
„cigarety“ zastupují se svým negativním vlivem na člověka a jeho okolí záporné vlastnosti.
Povídání bylo oživeno pohádkou, veveřím tanečkem a počítáním oříšků. Na závěr si žáci
mohli vybrat omalovánku veverky.
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2. část - 26. 11. 2010 – části lidského těla – srdce, plíce

Žáci si připravili jméno pro veverku – “Čiperka”. Ta jim vyprávěla o částech lidského těla,
které si společně ukázali na sobě i na modelu. V tvořivé části si nakreslili bodyart – zdravého
a nemocného človíčka. Při zakreslování některých orgánů si osvojili barvy, obohatili slovní
zásobu, procvičili práci ve skupině. Na závěr při pohledu na svá díla vysvětlili protiklady:
zdravý – nemocný.

3. část - 25. 2. 2011 – význam pohybu pro zdraví lidí

Cílem dalšího setkání  s veverkou Čiperkou bylo vysvětlit význam pohybu pro zdraví
člověka. Žáci vyprávěli o aktivitách ve svém volném čase, o sportech, které znají, prohlédli si
knížky o sportovcích a dozvěděli se, co je to tréninkový plán. V praktické části si vyzkoušeli
svoji zdatnost, podobně jako veverka v lese. Byla pro ně připravena překážková dráha.
Někteří ji zdolali hravě, jiní s pomocí. Do dalšího setkání s programem NORMÁLNÍ JE
NEKOUŘIT mají žáci za úkol s pomocí rodičů vyplnit týdenní tréninkový plán. Rodičům byl
předán dopis CHARTA PRÁV DÍTĚTE NA BEZPEČNÝ ŽIVOT BEZ TABÁKU.

4. část – 9.5.2011 – smutná nálada, krok ke kouření

V prvním májovém týdnu navštívila děti opět veverka Čiperka. Tentokrát si zavolala na
pomoc pavoučky – veselého a smutného. Pomocí jejich výrazu žáci hádali, co zapříčinilo
jejich náladu. Dozvěděli se, že když někoho bolí srdíčko, že to nemusí být jen fyzická bolest,
ale i trápení psychické (nemá mě nikdo rád, nemám kamarády, nemůžu chodit do školy….).
Psychické problémy mohou být u dospělých lidí začátkem kouření.
Ve skupinkách si zhotovili obrázky s pavoučky a vyprávěli, co k nim patří. Na závěr si zahráli
pohybovou hru Na pavouky a biolit.
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5. část – 24.6.2011 – funkce plic, lokalizované dýchání

Jedno z posledních setkání k projektu „Normální je nekouřit“ bylo zaměřeno na funkci plic. Naši
nekuřáci si vyzkoušeli nahmatat tlukot srdce, poslechnout si svůj i kamarádův dech, nejprve
v klidu a pak  po několika dřepech. Zajímavé bylo i lokalizované dýchání a dechová vlna.

6. část – ukončení projektu

Ukončení projektu “ Normální je nekouřit”, proběhlo formou přezkoušení žáků z probraných
oblastí pomocí modelových situací. Všichni zvládli, a tak si odnesli domů diplom s veverkou
Čiperkou. A příští rok? Bude pokračování v projektu….
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PRVNÍ POMOC NEJEN PRO KAMARÁDA

V rámci projektu „První pomoc nejen pro kamaráda“ si žáci osvojili znalosti a dovednosti
při poskytování první pomoci z hlediska laiků. Zorientovali se v rizicích, se kterými se mohou
v běžném životě setkat a seznámili se s  prevencí úrazů tak, aby byli připraveni si chránit
nejen svoje zdraví.

Hlavní cíle: formování pozitivního a odpovědného postoje ke zdraví

získání poznatků a dovedností při poskytování první pomoci

prohloubení bezpečnosti

 rychlé rozhodování, vyhodnocení situace

                    uvědomění si individuality každého člověka

Vzhledem k náročnosti obsahu projektu, je cílů dosahováno pomaleji. Odměnou pro pedagoga
je zájem žáků, který se projevuje dotazy, vlastními prožitky a spoluprácí.

Jelikož témat v této oblasti je hodně, bude projekt pokračovat i v následujícím školním roce.

1. část – září - úvodní setkání, zahájení projektu

V úvodní části byli žáci seznámeni s pojmem první pomoc, pomoc laická a pomoc odborná.
Měli také za úkol namalovat nebo napsat, co si pod slovy první pomoc představují.
Na závěr byli seznámeni s tématem a úkolem na měsíc říjen.
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2. část – říjen – druhy lékárniček
Dalším tématem setkání dětí v rámci celoškolního projektu byly lékárničky. Žákům byly
ukázány některé druhy lékárniček a jejich vybavení: autolékárna, lékárnička pro motorkáře,
cyklisty, policisty a školní výlety. V praktické části si žáci vyzkoušeli manipulaci s
obvazovým materiálem. Na příští setkání mají děti za úkol namalovat sanitku. Už teď se
těšíme, jak si s tímto úkolem poradí.

3. část – březen - resuscitace
Žáci byli po menších skupinkách seznamováni s úkony zachraňující život. Nejdříve si pomocí
nákresu na tabuli upřesnili polohu srdce a plic. Jejich funkce jim byla objasněna na jejich těle
– pohyb hrudníku, hmatání srdečního pulsu. Nejvíce úspěchu měla ovšem ANDULA, na které
si vyzkoušeli masáž srdce a seznámili se i s principem umělého dýchání.

4.část - duben – dušení
…to bylo další téma z celoškolního projektu PP nejen pro kamaráda. Seznamování
s příčinami dušení a první pomocí probíhalo ve skupinách. Podtémata byla rozdělena na:

- dušení z vnějších příčin
- věšení, škrcení
- tonutí
- otravy plyny
- vdechnutí cizí látky
- poranění hrudníku
- astma
- vyražený dech, škytavka
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5. část – květen - krvácení
Jak se chovat při zraněních, která krvácejí, se žáci dozvěděli, v další části projektu. Dnes již
tedy vědí, jak ošetřit řeznou ránu na prstě, poranění ucha či jakou polohu má člověk při
poranění hrudníku. Amputované prsty nehodí psovi, ale předají záchranářům a uvědomí si, že
spoustě neštěstí se dá předejít.

6. část -  červen - zlomeniny
Rozdělení, závažnost a poskytnutí první pomoci při úrazech zlomenin končetin se žáci
dozvěděli pomocí moderní techniky – DVD a videa.

Projekt bude pokračovat v dalším školním roce.
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MOJE ZDRAVÍ

Společný projekt 5.ročníku a SP1 třídy nazvaný „Moje zdraví“ proběhl ve čtyřech setkáních.
Témata se věnovala – osobní hygieně, tělu po stránce kostí, svalů, vnitřních orgánů, dále
zdravému stylu života ve smyslu výživy a pohybu. Žáci pracovali zejména ve skupinách
pomocí didaktických materiálů. “Nahlédli” pod povrch lidského těla, ujasnili si základní
návyky a péči o tělesnou schránku.

Témata:

1. osobní hygiena

2. jak vypadáme

3. zdravá výživa

4. pohyb

Cíle projektu: zvládnout osobní hygienu

                       pochopit klady zdravého životního stylu

                       prohloubit pohybové dovednosti

                       upevnit si a prohloubit informace o lidském těle

pracovat ve skupině

                       rozšířit slovní zásobu

                       sebeovládání

1. téma: Osobní hygiena

Celoroční projekt 5.třídy a SP1, zaměřený na zdraví z pohledu jednotlivce. Projekt byl
zahájen tématem „Osobní hygiena“. Obsahem bylo seznámit žáky s činnostmi, které tento
název zahrnuje. V rámci pracovního vyučování pak vymodelovali některé předměty osobní
hygieny (zubní kartáček, hřeben atd.).
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2. téma: Jak vypadáme

Na aprílový den proběhlo další setkání s projektem MOJE ZDRAVÍ, tentokrát na téma JAK
VYPADÁME. Žáci se pomocí obrázků seznámili s kosterní a svalovou soustavou, dále
s některými vnitřními orgány. Obohatili si slovní zásobu, ujasnili pojmenování částí svého
těla a umístění některých orgánů. Seznámili se také s Pepou – školním kostlivcem, který měl
u dětí velký ohlas.

3. téma: Zdravá výživa

Předposlední setkání k projektu „Moje zdraví“se točilo kolem jídla. Žáci si postupně
uvědomovali, jaký je rozdíl mezi zdravou a nezdravou stravou. Jaký vliv má na náš
organismus a na vývoj během dětství. V praktické části pomocí obrázků rozdělovali potraviny
do jednotlivých skupin a upevňovali si získané informace.

4. téma: Pohyb

Proč se máme hýbat?

Proč cvičit cíleně svalové skupiny?

Proč nesedět celé prázdniny u počítače?

Na tyto a další podobné otázky znají žáci z 5. a SP1 třídy odpověď. Proto si určitě nejen o
prázdninách zacvičí a zahrají pohybové hry. A jak se říká: „Sportu zdar!“

S pomocí pedagogů žáci vytyčené cíle zvládli, ale i nadále bude nutné vědomosti upevňovat.
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 „ROK 2011 – ROK LESA“

Organizace spojených národů vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů. Cílem školní
akce bylo přiblížit dětem význam lesa, zvířata a rostliny žijící v lese, vliv lesů na kvalitu vody
a ovzduší a další témata. Při zahájení projektu si žáci se svými učiteli vybrali libovolné téma
vztahující se k lesu. Na vybraná témata se tvořily práce především v hodinách pracovního
vyučování a výtvarné výchovy. V hodinách přírodovědy, na druhém stupni v přírodopisu,
získávali o dané problematice potřebné znalosti. Každá třída během projektu navštívila les a
poznávala jeho prostředí. Jak praví známé rčení – špetka praxe je lepší než tuna vědomostí a u
našich dětí to platí dvojnásob. Projekt vyvrcholil 1. 6. 2011, přesně v den, kdy všechny děti
mají svátek. První stupeň se vydal do lesíka k rozhledně. Zde se na stanovištích plnily úkoly
vztahující se k lesu. Závěrem tohoto prima dopoledne a celého projektu byla honba za
pokladem.
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Projekt  probíhal v měsících dubnu a květnu.Výstupem každé třídy bylo: namalovat plakát,
vytvořit výrobek z přírodního materiálu a prezentovat svoji práci před všemi žáky školy.
Projekt byl ukončen 1.června 2011. Žáci vyplnili  přírodovědný kvíz a v lesním terénu hledali
poklad.

3. ročník - ukázka z projektové činnosti pod vedením Mgr. Evy Pavlišové

Není les jako les

Co se skrývá za názvem našeho projektu, který je součástí celoškolního projektu „Rok lesa“?
V blízkosti naší školy není les jak ho známe třeba z pohádek, příběhů nebo z výletů a tak jsme
si vybrali okolí rybníka Čepele, které nám les připomíná. Už dobře známe okolí naší školy a
tak jsme se vydali zas o kousek dál. Okolí Čepele je opravdu moc pěkné a našli jsme tam plno
námětů pro naši další práci.

Na cestu jsme se řádně vybavili. Encyklopedie byly opravdu potřeba a poznávání stromů a
rostlin bylo téměř jako detektivka.  Během vycházky jsme nasbírali rostliny, květiny a listy
stromů, protože naše práce, která nás bude prezentovat – bude Herbář okolí Čepele.
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Další práce na našem herbáři na nás čekala ve škole. Aby se vše povedlo, musí být rostliny
pečlivě vylisované. A to se nám opravdu vedlo.
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Za týden byly rostlinky krásně vylisované a připravené k nalepení do herbáře. Tahle část naší
společné práce nás velmi bavila. Všichni jsme se s radostí do toho pustili.

Ale ještě větší dobrodružství nás čekalo, když jsme začli vyhledávat názvy stromů a rostlin.
Zkoušeli jste někdy vyhledávat strom jen podle tvaru listu? Zkuste to, není to nic
jednoduchého. Ale doufáme, že nám se vše povedlo najít správně. Pomohly nám nejen už
zmíněné endyklopedie, ale také moderní technika .
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Výsledek se nám opravdu povedl, a máme radost hlavně proto, že je to náš první herbář.

Abychom využili všech nových věcí, které jsme se dozvěděli, každý z nás si vybral strom a
vytvořil svůj vlastní plakát, kde také napsal, co vše si o svém stromu našel. A už víme, že
když blízko nebudeme mít les, umíme si najít místo, které nám ho bude aspoň připomínat. A
hlavně….budeme chodit s otevřenýma očima, aby nám nic z té krásy přírody neuniklo.

Rybník, co tu máme,
Čepel nazýváme.

Tady bříza, dub a rmen,
tomuhle se říká kmen.

Na stromě je listí,
třeťáci to jistí.

Žába, zajíc, ryba,
pes – jéééé, to je chyba.

My už víme dnes,
že není les jako les!!!



28

4. ročník a SP1 ukázka z projektové činnosti pod vedením Mgr. A. Hendrichové a Mgr. V.
Klátilové

Les v literatuře

První část byla věnována stromům a jejich plodům.

žáci - ve skupině rozlišovali druhy stromů a přiřazovali plody

- pomocí internetu vyhledávali názvy stromů

Druhá část byla věnována životu v lese.

- z knih vypůjčených v knihovně si žáci obohatili vědomosti o zvířatech a rostlinách
- podle knižních ilustrací vytvářeli volnou technikou svá díla
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Třetí část byla věnována filmům s lesní tématikou.

- Červená Karkulka: porovnání knižní verze s verzí zpracovanou na DVD
- Medvědi: zásah člověka do osudu malého medvíděte v drsné kanadské přírodě

mnohým žáčkům bral dech

Čtvrtá část byla věnována zajímavostem.

Žáci si z knih vybrali to, co je nejvíce zaujalo např. stopy zvěře či jejich obydlí.
Pomocí tisku vybrali a vystříhali písmenka a následně sestavili slova s „vůní“ lesa.

Pátá část byla věnována výtvarným činnostem.

- ztvárněny byly jak pohádkové bytosti, tak zvířata, rostliny, plody atd.
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     Šestá část byla věnována ZOO Děčín.

- žáci mohli v této ZOO vidět na živo některá zvířata, o kterých v rámci projektu četli či
slyšeli vyprávět a seznámit se s jejich životem

Sedmá část byla věnována pohádce.

- známá pohádka Boudo budko byla přepracována a objevily se zde postavy

 např. Manka, loupežník, hajný Robátko

- po nastudování proběhla generální zkouška, na kterou byly pozvány dětičky z MŠ
Pohádka
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Fotodokumentace z projektu:
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ZÁŘÍ

Den otevřených dveří v nízkoprahovém a předškolním klubu Farní charity v Roudnici
nad Labem

Dne 23. září jsme se žáčky IV., V. a speciálních tříd navštívili nízkoprahové zařízení farní
charity, které je v současné době přemístěno do nových prostor v Jungmannově ulici č.p. 670.
Pracovníci charity měli pro nás připraveny zajímavý program: výroba korálkové mozaiky,
ukázky tanců tanečníků ze skupiny Bengha Čhavore, hra na flétničky. Veliká pochvala patří
žákům IV. třídy Marušce Matiové a Pavlíkovi Kotlárovi za taneční ukázku z romských tanců
a hru na flétnu. Dětem byla nabídnuta možnost účasti v zařízení v době po vyučování a tím
účelně využít volný čas. Všem dětem i jejich pedagogickému doprovodu se návštěva v
zařízení líbila a děkujeme za vřelé přijetí.
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ŘÍJEN

Strašidelný rej

Den před podzimními prázdninami se nám opravdu vyvedl. Celý tento den byl totiž
strašidelný. Blížilo se dušičkové období a k tomu strašidla patří. Začali jsme pohádkou o
duchovi, který byl tak hodný, až se dostal do strašidelné školy. A  tu strašidelnou se změnila i
ta naše škola.

Ale to pravé veselí začalo v naší strašidelné tělocvičně. Čarodějnice, duchové, upíři, piráti –
tak tihle všichni se tu společně sešli a mimo jiné vařili i polévku z pavouků.

Také tančili s koštětem a šlo to skvěle nejen ježibabám. A bez koštěte jim to šlo ještě lépe.
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Na konci celého veselí byly vyhodnoceny nejstrašidelnější masky a dostaly ten
nejstrašidelnější diplom.

Za rok se těšíme se na další strašidlení .
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Návštěva Městské knihovny E. Špindlera v Roudnici nad Labem

V rámci Týdne knihoven navštívili žáčci 1., 2. a 3. třídy tu naši - Městskou knihovnu Ervína
Špindlera v Roudnici nad Labem. Nebyli jsme zde poprvé a tak jsme věděli, co nás čeká a
také jsme se těšili, co si pro nás paní knihovnice připravila. Bylo to nejen pěkné povídání o
knížkách a pohádkových příbězích, ale také jsme dostali možnost oznámkovat naši knihovnu.
A protože sem chodíme rádi, dostala knihovna téměř ze všech předmětů jedničku. A co nás
nejvíc potěšilo? Poprvé jsme si půjčili knížky, které se nám líbily a ty si společně ve škole
přečteme. Těšíme se na další návštěvu..

Divadelní představení Honza Nebojsa

Ve čtvrtek 14. 10. 2010 se v KASS Říp konalo představení pohádky Honza Nebojsa, na
kterém se byli podívat žáci 1., 2., 3., 4., 5. a 6. třídy.

 Pohádka Honza Nebojsa vypráví, činoherně i pomocí loutek, o jednom Honzovi, kmotře
Smrti, strašení a Lidunce (a kterak to všechno kdysi kdesi se strachem bylo nebylo).
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Cestička do školy

V prvouce jsme začali probírat Okolí naší školy. A tak jsme se řekli: „ Co si to naše okolí
pořádně osahat?“ A jak jsme řekli, tak jsme i udělali. Nejprve jsme se s paní učitelkou vydali
na vycházku po našem blízkém okolí. Všímali jsme se domů, obchůdků, ale také barev, které
nás obklopují. S tímto zážitkem jsme se ve středu pustili do práce. V hodině matematiky, jsme
počítali příklady v domečcích, které byly tolik podobné těm, co jsme viděli, také jsme je
řadily podle čísla popisného. V českém jazyce jsme si přečetli příběh Cesta do školy, kde
svoje zážitky z cesty do školy popisují jiné děti. Trochu jsme jim záviděli, že do školy chodí
kolem rybníka, ale my tu zas nemáme tak přísného pana školníka. Máme hodnou paní
školnici, která nám leccos odpustí. A také tu máme spoustu pěkných zajímavostí, například
kašna na náměstí, zámek nebo kaplička, která je na dohled z oken naší školy. Ve výtvarné
výchově jsme se řádně pustili do práce. Nejprve někteří z nás začali zaplňovat plochu, na
které brzy vyroste okolí naší školy. A my ostatní jsme začali „stavět“ domy. Některé jsou si
hodně podobné s těmi pravými, ale některé jsme si trošku dobarvili, aby vše bylo veselejší.
Když jsme začali sestavovat to, co nás obklopuje, všimli jsme si, že kolem naší školy je málo
zeleně a téměř žádné stromy, zato aut tu jezdí opravdu hodně. Slíbili jsme si, že až na jaře
bude zas pěkné počasí, vydáme se od naší školy kousek dál, abychom si té zeleně opravdu
užili.  /tř. uč. Mgr. Eva Pavlišová/
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LISTOPAD

Přespolní běh v Litoměřicích – Mostná hora

         Dne 5.11.2010 se konal na Mostné hoře v Litoměřicích otevřený přebor Ústeckého kraje
v přespolním běhu. Naši školu reprezentovali Lenka Dunková (5. tř.), Marcel Kovács (7. tř.),
Roman Lakatoš (7. tř.), Roman Stojka (7. tř.), Lukáš Baník (7. tř.) a Marek Jeřábek (8. tř.).
Závody byly rozděleny do několika kategorií podle věku.

V kategorii mladších dívek na trati 500m se umístila v silné konkurenci  Lenka Dunková
na pěkném 6. místě. Ovšem kategorii mladších žáků si vzala do režie naše škola. Zcela
bezkonkurenčně zvítězil stylem start-cíl Roman Stojka, za ním se do prudkého kopce takticky
vyvezl Roman Lakatoš a obsadil  3. místo, za nimi do posledních metrů bojoval Marcel
Kovács, který skončil na 5. místě.

V kategorii starších žáků jsme měli dvě želízka v ohni.Až do cílové rovinky  celý závod
vedl Lukáš Baník, za ním se stále držel Marek Jeřábek. Bohužel v závěrečném finiši své
pozice neudrželi, ale skončili na vynikajícím 2. místě (Baník Lukáš), Jeřábek obsadil alespoň
4. místo.

            Po vyčerpávajícím závodě přišel vhod oběd a občerstvení ve formě pití a domácích
koláčků. Po vyhlášení výsledků jsme se rozloučili s Mostnou  horou a pádili na autobus.Den
se vydařil, jak po sportovní stránce, tak i po stránce chování  žáků a v neposlední řadě se
povedlo i počasí.
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Vybíjená ve Štětí

Koncem listopadu se konal tradiční turnaj ve vybíjené ve Štětí. Turnaje se letos zúčastnila
pouze družstva z Dlažkovic, Roudnice n. L. a dvě družstva ze Štětí. Při tak malém počtu
účastníků se hrálo systémem každý s každým.

Po první porážce od  B-týmu Štětí jsme se již nevzpamatovali  a někdy až naivními chybami
jsme  prohráli  i oba zbývající zápasy, i když jsme vždy  1.poločasy vyhráli. Tentokrát nám
chyběla větší kvalita v poli.

Do tohoto turnaje byly nominovány mladší ročníky, aby nasbíraly zkušenosti ze sportovních
soutěží do dalších let.
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PROSINEC

Mikulášská nadílka ve škole

Mikulášská nadílka.
V předvánočním čase navštívil naší školu Mikuláš, anděl a 2 čertíci. Děti recitovaly básničky,
zpívaly písničky a za odměnu dostaly sladkou mikulášskou nadílku. Čertíci byli hodní a
nikoho do pekla neodnesli. Proto se budeme všichni těšit na příštího Mikuláše.

Louskáček – baletní pohádka plná kouzel a snů

Krásný pohádkový příběh, který se odehrává v 19. století v Londýně a vypráví o kouzlu
Vánoc, které proměňuje povahy lidí, jsme shlédli 21. prosince. Balet obohatil vánoční
atmosféru a byl krásným dárkem pro naše dětské diváky.
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Březen

Soutěž O nejrychlejšího bruslaře v Litoměřicích

Soutěž  byla určena pro žáky speciálních škol Ústeckého kraje. Z naší školy se této akce
zúčastnilo 4 členné družstvo ve složení: Jiří Berki a Daniel Oláh /3. ročník/, Lenka Dunková
/5. ročník/ a Lukáš Klepáč /7. ročník/. Pedagogický dozor zajišťovala řed. školy Radka
Hubálková. Jmenovaní žáci soutěžili ve svých věkových kategoriích. Přestože se snažili
vytyčený okruh zajet co nejrychleji, na stupně vítězů se jim dosáhnout nepodařilo. Mezi naše
nejlepší umístění patřilo 4. místo Lukáše Klepáče ve své kategorii.

Umístění škol: 1. Litoměřice

   2. Lovosice

   3. Louny

Vycházka do sněženkového háje

Konečně jsme se dočkali jara a protože prvním poslem tohoto krásného ročního období je
sněženka, vypravili jsme se do Dobříně, kde je asi největší sněženkový háj v naší zemi.

Cesta tam byla krátká – jeli jsme vlakem. Pro některé z nás jeli vlakem poprvé, to bylo
dobrodružství! Potom nás čekala krásná podívaná. Celý háj sněženek.

Jsme pozorní žáčci a tak jsme si všímali nejen jemných bílých kvítků, ale i všeho, co se dělo
kolem. Probudili se čmeláci i včelky. Rostou i další jarní květiny.
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Jaro už je opravdu tady a tak jsme si zahráli hru, při které jsme poznávali nejen rostliny a
stromy, ale také zvířátka. Rozdělili jsme se na tři skupinky a někteří z nás byli opravdu
šikovní a poznali téměř všechno.

Také jsme měli některá zvířata tak blízko, že jsme se až báli a raději pomaloučku ustoupili.

Párek labutí nás doprovázel až do Roudnice. Příště vezmeme s sebou housky, abychom za ten
doprovod poděkovali.

Výlet se podařil nejen díky sluníčku a krásnému počasí, ale také díky tomu, že jsme se chtěli
dozvědět něco nového a zároveň jsme poznali další kousek  naší krásné přírody. A ještě než
jsme se rozloučili, tak jsme nakreslili několik jarních obrázků. 
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Duben

Soutěž Zlatá vařečka, téma Zdravá a chutná svačinka.

Soutěž „Zlatá vařečka“ se letos konala 5. dubna v ZŠ praktické v Libochovicích. Letošní téma
bylo „zdravá a chutná svačinka“. Zúčastnilo se celkem 7 družstev. Každé družstvo nejprve
vypracovalo test z teoretických znalostí a potom se věnovalo praktické části. Družstvo mělo
vyrobit jednu pomazánku, která byla pro všechna družstva stejná, a druhou, kterou si
vylosovalo. Naše děvčata se umístila na 6. místě.

Výtvarná soutěž “Pohádková kytice”

Městská knihovna Ervína Špindlera, Galerie moderního umění a ZŠ Jungmannova Roudnice
nad Labem vyhlásily výtvarnou soutěž k připomenutí si 200.výročí narození K. J. Erbena.
Žáci naší školy se této soutěže zúčastnili a pod vedením pedagogů vytvořili krásná výtvarná
díla. Porota jejich práci ocenila. Nejvíce se jim líbila práce R. Stojky ze 7. ročníku, kterému
byl slavnostně předán diplom a drobné upomínkové předměty.
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Výstava kraslic v Libotenicích

Blíží se Velikonoce, čas malovaných vajíček. Do Galerie v Libotenicích to není daleko.
Vlakem do Hrobec a po polní cestě jste tam za chvilku. Cesta do Libotenic je zčásti lemována
lesem. „To přece do lesa nepatří“ zastavují se děti a prohlížejí odpad, který do lesa kdosi
odložil.

 „To jsou modříny !“ určuje některé z dětí, správně strom, který právě míjíme.

  „Zajíc !“ paní učitelko, jste lovec, „ta se povedla“, chválí momentku ušáka pořízenou
pedagogem.
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A jsme na místě. V Galerii kraslic nás čeká paní Hovorková (předsedkyně Asociace malířek kraslic) a
seznamuje děti s technikami, které se ke zdobení kraslic používají.

To je podívaná, zkoušel jsem to, ale zatím se pořád ještě mám co učit.

Ještě zápis do knihy návštěv .
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Květen

Výlet do ZOO v Ústí nad Labem.

Konečně jsme se dočkali! Nastal dlouho očekávaný den, na který jsme se těšili celý dlouhý
školní rok. Den, kdy vyrážíme do ZOO.

Sešli jsme se ráno ve škole a vydali se společně na vlak. Z vlaku jsme přesedli na trolejbus,
který nás dovezl k ústecké zoologické zahradě. U vstupu jsme si zakoupili vstupenky, a i
jízdenku na cestu vláčkem. Než přijel vláček, vylízali jsme zmrzliny na osvěžení. Vláček byl
celý pro nás, byla jsme početná skupinka. Vyvezl nás nahoru na kopec, abychom si nemuseli
namáhat naše nožky. Cestou jsme pozorovali zvířata v ohradách a klecích a už teď jsme se
těšili, až je uvidíme zblízka. Na dětském hřišti jsme se nasvačili, vyřádili na hradě se samými
prolézačkami. Navštívili jsme exotárium, terárium, viděli jsme spoustu zvířat. A hlavně jsme
byli všichni spolu jinde než ve školních lavicích. Odjížděli jsme s pocitem, že čas strávený
v zoologické zahradě rychle uplynul. Proto jsme si slíbili, že za rok vyrazíme určitě zase.
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Červen

Na chviličku jako Tiger Woods.

Hrál jsi někdy golf? Držel jsi v ruce golfovou hůl? Víš, co je to grýn, par, bankr? My, co jsme
navštívili jeden krásný červnový den golfové hřiště Kotlina v Terezíně, jsme se s tímto
krásným sportem a golfovou terminologií seznámili. A dokonce jsme si vyzkoušeli, jaké to je,
být golfistou.

Pinocchio v Městské galerii v Roudnici nad Labem

Galerie není jen krásný prostor, kde se vystavují obrazy a sochy, ale je to především místo
kulturního setkávání. Městská galerie v Roudnici n. L. nás pozvala na divadelní představení
Pinocchio, které nám předvedlo originální divadlo Teátr Víti Marčíka. Představení bylo
opravdu úžasné a vtáhlo do dění nejen děti, ale i paní učitelky. Krásné divadlo nám přineslo
poučení, že i ten největší darebák se může napravit. Pokud někdy budete mít možnost Teátr
Víti Marčíka určitě navštivte. Stojí to za to!!!
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9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI

V tomto školním roce nebyla ČŠI provedena kontrola.

10. Základní údaje o hospodaření školy

viz. příloha

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

Škola nebyla zapojena do rozvojových a mezinárodních programů.

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

Škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích
zdrojů

Škola je od 1. 6. 2011 zapojena do realizace projektu EU Peníze školám. Jedná se o
poskytnutí dotace z MŠMT pro oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na
základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost. Účelem dotace je podpora kvalitníhovzdělávání žáků na základních
školách. Realizace projektu bude ukončena po uplynutí 30 měsíců od začátku projektu.

Škola je zapojena do projektu Ovoce do škol.

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a
dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.

Škola nemá odborovou organizaci a ani s jinými odborovými organizacemi nespolupracuje.
Při plnění úkolů ve vzdělávání se co nejvíce snaží spolupracovat se zákonnými zástupci žáků.
Zve je na různá společná setkání a školní události – výlety, výstavy, kulturní vystoupení,
sportovní akce. Rodiče mohou školu navštívit po předchozí dohodě, v době akcí pro veřejnost
a při Dni otevřených dveří. Zákonní zástupci jsou o činnosti školy informováni
prostřednictvím žáků, učitelů, školské rady, školní nástěnky a webových stránek školy
www.zsp.rete.cz.

Dále spolupracujeme se školskou radou. Seznamujeme její členy se záměry školy a
předkládáme školské radě ke schválení zákonem dané dokumenty školy. Nedílnou součástí je
i spolupráce s odbornými poradenskými pracovišti (PPP, SPC), s dětskými lékaři, s odborem
sociálně právní ochrany dětí, s Policií ČR a s městskou policií.
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