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Slovo úvodem…. 

Vážení čtenáři, 

dostává se vám do rukou výroční zpráva, která mapuje důležité události 

Základní školy praktické, Roudnice nad Labem, Jungmannova 667, 

příspěvkové organizace ve školním roce 2013/2014. 

Byl to rok bohatý na kulturní i sportovní události, rok, kdy jsme s týmem pedagogických 

pracovníků připravili pro žáky školy netradiční „čertovský“ den a pro žáky speciálních škol 

litoměřického okresu lehkoatletický čtyřboj. Dali jsme žákům příležitost zapojit se do velké 

vánoční výstavy v Kulturním domě Říp v Roudnici nad Labem, kde prezentovali svoje práce 

a výrobky z recyklovatelného materiálu. Akcí bylo mnoho a všechny jsou uvedeny na 

školních webových stránkách www.zsp.rete.cz. 

Zapojili jsme se do projektu Víčka pomáhají, pokračovali v projektech Ovoce do škol a 

Normální je nekouřit a zakončili jsme projekt EU peníze školám, který nám získanými 

finančními prostředky pomohl vybavit učebny interaktivní technikou, novými počítači a 

notebooky. 

Pro mě byl uplynulý školní rok významný zejména ve dvou událostech. Již potřetí jsem se 

přihlásila do konkursního řízení, které bylo vyhlášeno KÚ ÚK  na obsazení vedoucího 

pracovního místa ředitele této školy. Po úspěšném absolvování konkursu jsem byla 

jmenovacím listem potvrzena do funkce ředitelky školy. Tuto zodpovědnou práci vykonávám 

sedmým rokem.  

Druhou zásadní událostí bylo sdělení zřizovatele o záměru přestěhování školy do 

zrekonstruované části v objektu SOŠ a SOU v Neklanově ulici v Roudnici nad Labem. Tato 

škola je ve vlastnictví KÚ ÚK. Začala doba plánování, příprav i samotné přestavby. V naší 

škole začala doba vyklízení půdního a sklepního prostoru a ve spolupráci s litoměřickými 

archiváři práce spojené s archivací, vyřazováním a likvidací dokumentů starými i několik 

desítek let. Tímto děkuji celému pedagogickému sboru za práci v celém školním roce, mají 

moji úctu a obdiv.  

 

                                 Mgr. Radka Hubálková, ředitelka školy 
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1. Základní údaje o škole 

1.1. Základní údaje o škole 

Název školy Základní škola praktická 
Místo poskytovaného vzdělávání 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 právnické osoby 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 11. dubna 2006. 
Pro volební období 2012 – 2015 byla nově jmenována školská rada ve 
složení: Mgr. Alena Machová /za Ústecký kraj jako zřizovatele školy/, 
Eva Pávková / za zákonné zástupce/, Michal Telerovský /za 
pedagogické pracovníky/. 

Kontakt Školská rada Základní školy praktické, Jungmannova 667, 413 01 
Roudnice n. L. 
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1.4 Charakteristika školy  

Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Jungmannova 667, příspěvková organizace, 
je od roku 2001 zřizována Ústeckým krajem, avšak budova je ve vlastnictví Města Roudnice 
nad Labem.  Jedná se o školu samostatně zřízenou pro žáky se zdravotním postižením. 
Poskytuje speciální vzdělávání maximálně 87 žákům, u kterých byly na základě pedagogicko 
– psychologického vyšetření školským poradenským zařízením /SPC, PPP/ zjištěny speciální 
vzdělávací potřeby, jejichž rozsah a závažnost jsou důvodem k jejich zařazení do speciálního 
školství. 

Budova školy se nachází téměř v centru města, je dobře dostupná pro místní i dojíždějící 
žáky. Výuka žáků probíhá v 9 učebnách, kdy většina z nich prošla poslední dobou obnovou a 
jistou modernizací. Učebny jsou barevně vymalovány, vybaveny víceúčelovými nábytkovými 
sestavami, novými tabulemi a ve třech třídách jsou instalovány tabule  s interaktivním 
zařízením, které slouží ke zpestření výuky žáků. Škola je standardně vybavena i školními 
pomůckami. 

Součástí školy je malá tělocvična, cvičná školní kuchyňka a pracovní dílna v suterénu 
budovy. Ke škole patří malá zahrada, která je z poloviny zatravněná a z části slouží 
k pěstitelským činnostem. V teplých slunečných dnech je zahrada využívána k relaxaci dětí i 
k občasné výuce (Hv, Vv, literární chvilky apod.). 

2. Přehled oborů vzdělání 

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

rejstříku: 

Kód Obor vzdělání Vzdělávací program Zařazené 
ročníky 

79-01-C/01 Základní škola Pomalými krůčky k úspěchu - školní 
vzdělávací program pro základní 
vzdělávání žáků s lehkým mentálním 
postižením 

1. – 9.  

79-01-B/01 Základní škola 
speciální 

ŠVP pro základní školu speciální 
zpracovaný dle RVP ZŠS  

1. – 10. 
 

79-01-B/001 Pomocná škola 24 035/97, Pomocná škola 5., 6. 
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy  

13 členů pedagogického sboru, zastoupeného převážně ženami. Z celkového počtu pedagogů 

je 9 plně kvalifikovaných, ostatním je dána možnost zvyšovat si, či doplňovat kvalifikaci. 

3.1 Zaměstnanci školy             

Ředitelka školy Mgr. Radka Hubálková 
Zástupkyně ředitelky Mgr. Helena Janošová 
Třídní učitelé Mgr. Eva Pavlišová, 1. a 2. ročník 
  Mgr.Věra Jaborová, 3. a 4. ročník 
          Andrea Česalová 5. ročník 
 Mgr. Lenka Plívová, 6. ročník 
 Mgr. Andrea Hendrichová, 7. a 9. ročník 
          Michal Telerovský, 8. ročník 
 Mgr.Věra Klátilová (do 31. 12. 2013), Jana Přibylová – SP1 
 Mgr. Renata Černá – SP 2 
Asistentky pedagoga       Karla Šindelářová, Markéta Klímová, Michaela Volfová 
Vychovatelka školní družiny       Karla Šindelářová           
Výchovná poradkyně Mgr. Eva Pavlišová           
Metodik prevence 
rizikového chování 

 
Mgr. Lenka Plívová 

Logopedická poradna Mgr. Věra Jaborová, Mgr. Helena Janošová 
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 rodičovské dovolené 
Učitelka Mgr. Věra Klátilová 
 

3.4 Věková skladba pedagogických pracovníků  

Věková skladba Celkem Z toho 
ženy 

Poznámky 

do 35 let 4 4 A. Česalová, M. Klímová, L. Plívová 
M. Volfová 

35 – 45 let 4 4 A. Hendrichová, E. Pavlišová, 
V. Klátilová, K. Šindelářová 

45 – 55 let 3 2 R. Hubálková, R. Černá, M. Telerovský,  
55 – důchod.věk 2 2 V. Jaborová, H. Janošová  
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3.5 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků 

Věková skladba Celkem z toho kvalifikovaní z toho nekvalifikovaní 
do 35 let 4 1 3 

35 – 45 let 4 3 1 
45 – 55 let 3 2 1 

55 – důchod.věk 2 2 0 
 

 

 

 

4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy  

Zápis do 1. ročníku se konal v únoru 2014.  K zápisu se dostavila jedna dívka se svými 

zákonnými zástupci.  Ve správním řízení bylo rozhodnuto o přijetí.  
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5.  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími 

programy a podle poskytovaného stupně vzdělání                                             

5.1 PROSPĚCH   

údaje o výsledcích vzdělávání žáků základní školy praktické                                                                     

1. pololetí 2. pololetí 
Prospěli 

 s vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli Prospěli 

 s vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

17 31 3 21 34 3 
 

údaje o výsledcích vzdělávání žáků základní školy speciální  /pomocné/      

1. pololetí 2. pololetí 

Prospěli s 
vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli Prospěli s 
vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 

0 11 1 1 12 0 
 

5.2. CHOVÁNÍ 

údaje o výsledcích žáků základní školy praktické                                                 

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

2 0 2 0 
 

údaje o výsledcích žáků základní školy speciální  /pomocné/  

Chování se u těchto žáků nehodnotí. 

Výchovná opatření žáků základní školy praktické 

                   
5.3 DOCHÁZKA 

žáků základní školy praktické   

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

5 748 18 7 773 1 

1. pololetí         2. pololetí 
Pochvala NTU TD ŘD Pochvala NTU TD ŘD 

2 9 4 1 4 6 8 2 
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žáků základní školy speciální    

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

989 0 1 439 0 
 

5.4 Údaje o počtech žáků na začátku a konci školního roku                                    

Začátek školního roku Konec školního roku 
Třída Počet žáků 

celkem 
z toho 
dívek 

z toho 
chlapců 

Počet žáků 
celkem 

z toho 
dívek 

z toho 
chlapců 

CELKEM 63 26 37 70 29 41 
 

5.5 Přijímání žáků do odborných učilišť 

a) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku: 6 

z 10. ročníku z 9. ročníku z 8. ročníku 
3 2 1 

 
b) do učebních oborů přijato: 5 

10. ročník 9. ročník 8. ročník 
2 2 1 

 

c) obory, školy 

Jméno žáka Ročník Učební obor Název školy 
žák 8. Zednické práce SOŠ a SOU Roudnice n. L. 

Neklanova 1806 
žák 9. Automechanik SOŠ a SOU Roudnice n. L. 

Neklanova 1806 
žákyně 9. Cukrářské práce SOŠ Pohoda, Litoměřice 

 
žák 10. Kuchařské práce SOŠ Pohoda, Litoměřice 

 
žákyně 10. Cukrářské práce SOŠ Pohoda, Litoměřice 

 
žák 10. Nepokračuje v dalším vzdělávání 
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5.6 Zájmové vzdělávání – školní družina   

Školní družinu navštěvovalo v tomto školním roce celkem 14 dětí, 12 žáků z prvního stupně a 
2 žáci ze stupně druhého.  

Školní družina nabízela žákům zájmové vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a 
spontánních činností, odpočinek a relaxaci. U žáků byly podporovány citlivé vztahy k lidem a 
k přírodě, učili se chránit své zdraví. Byli vedeni k otevřené komunikaci a k rozvoji 
schopnosti spolupracovat a respektovat druhého.  

Školní družina pro svoji činnost využívala nejen svoje prostory, ale i počítačovou 
učebnu, tělocvičnu, kuchyňku a zahradu. Rozličné sportovní aktivity probíhaly na dětském 
hřišti a u řeky Labe. 

Ve školní družině jsme opět, pro velký úspěch v předchozím roce, realizovali 
celoroční projekt „Dobré skutky“, kdy se žáci snažili pomáhat druhým. Oproti minulému 
projektu jsme rozšířili činnost o prodej dárkových předmětů a výtěžek 940 Kč jsme zaslali 
nemocným dětem. Děti z této akce měly velkou radost a dobrý pocit.    

Výtvarné práce dětí byly prezentovány na vánoční a velikonoční výstavě. V dubnu 
jsme si připomněli Mezinárodní den dětské knihy a při této příležitosti jsme navštívili 
Městskou knihovnu, kde si žáci zapůjčili k četbě knihy. Několikrát jsme soutěžili ve 
výtvarných činnostech o sladké odměny na téma „O nejkrásnějšího motýla“ a „O nejkrásnější 
berušku“. Uspořádali jsme několikrát zábavné odpoledne spojené se soutěžemi a s diskotékou 
při příležitosti Halloweenu, Mikuláše a Dne dětí. 

 V naší školní družině se dětem líbilo, nenudily se. Rádi nás navštěvovali starší 
spolužáci, kteří už do družiny nechodí a přišli si alespoň zavzpomínat. 
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6. Údaje o prevenci rizikového chování 

Plnění plánu prevence rizikového chování ve školním roce 2013/2014: 

 

Prevence záškoláctví 

- na začátku školního roku připomenutí Pokynu k  omlouvání žáků a dalších 

organizačních záležitostí 

- pravidelná evidence docházky (omluvené a neomluvené absence žáků) třídními učiteli 

- úzká spolupráce třídních učitelů s výchovnou poradkyní a vedením školy při řešení 

nárůstu omluvených či neomluvených hodin 

- úzká spolupráce s pracovníky OSPODu MÚ v Roudnici nad Labem 

 

Prevence kyberšikany  

- seznámení žáků s Počítačovým desaterem a Pravidly chování na internetu 

- důsledné dodržování Řádu počítačové učebny 

- výukový film na portálu www.seznamsebezpecne.cz (doba trvání filmu 30:00) - film 

na základě reálných příběhů upozorňuje na nebezpečí, která jsou skryta za 

nejrůznějšími identitami. Po zhlédnutí filmu beseda s dětmi o bezpečném užívání 

internetu 

- Výzkum rizikového chování dětí na internetu: vyplňování on-line dotazníku 

vypracovaného Linkou bezpečí k zlepšení bezpečnosti na internetu 

 

Chování v mezilidských vztazích nejen ve škole 

      -     přednášky metodiček rizikového chování v průběhu měsíce října 

 

Práce se třídou  

- intenzivní práce s žáky 6. ročníku s cílem vybudovat pozitivní klima ve třídě 

- sociometrické šetření, komunitní kruh 1x do měsíce 
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Interaktivní hry a p řednášky lektora Martina Růžičky      

 

- Během školního roku pokračovala spolupráce s lektorem Martinem Růžičkou, který 

žákům formou interaktivních her a přednášek předal ucelené informace o tématech 

specifické primární prevence rizikového chování. 

-  

                   

     Dopravní výchova 

- vypracování a plnění tematických plánů DV 

- návštěva dopravního hřiště v Litoměřicích (žáci V. třídy a speciální třídy) 
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7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

DVPP školy bylo organizováno na základě určitých zásad: 

- každý pedagogický pracovník měl stejnou možnost účasti na DVPP 
- vzdělávání celého pedagogického týmu mělo přednost před individuálním studiem  
- základním parametrem pro výběr konkrétního vzdělávání byly potřeby a rozpočet 

školy 
 
Konkrétní formy a druhy DVPP, které probíhaly ve školním roce 2013/2014 
Studium ke splnění kvalifika čních předpokladů 
Studium v oblasti pedagogických věd 

- Mgr. Eva Pavlišová (UK Praha, obor učitelství 1. stupeň ZŠ) 
- Andrea Česalová (UJEP Ústí nad Labem, obor učitelství 1. stupeň ZŠ) 

Studium pro asistenty pedagoga 
- Karla Šindelářová (NIDV Liberec; 120 vyučovacích hodin) 

Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 
Studium k výkonu specializovaných činností 
 - koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologi) 

- Lenka Plívová (NIDV Ústí nad Labem; 250 vyučovacích hodin) 
Studium k prohlubování odborné kvalifikace 
Průběžné vzdělávání 

Prioritou školy bylo průběžné vzdělávání zaměřit na aktuální teoretické a praktické otázky související 
s procesem vzdělávání a výchovy. Škola preferovala systematické a dlouhodobé vzdělávání pedagogů 
jako týmu přímo na pracovišti s docházkou lektorů na školu. 

Jméno Název semináře Datum a místo konání Cena semináře 
A. Hendrichová Seznamte se s Ekoškolou 1.10.2013 Praha 0,- Kč 
E. Pavlišová Výchova a vzdělávání žáků s 

autismem 
21.- 23. 10. 2013 
Praha 

3 500,- Kč 

A. Hendrichová KAPRADÍ konzultace a 
pracovní dílny k ekologické 
výchově 

1.11.2013 Litoměřice 0,- Kč 

Pedagogický 
sbor 

Microsoft PowerPoint 2013 
– Profesionální prezentace v    
   praxi 

8. 11. 2013 
ZŠp Roudnice n.L. 

7 500,- Kč(6x,  
placeno EU ) 
5 000,- Kč (4x) 

R. Hubálková 
E. Pavlišová 
R. Černá 

Metody a formy práce s žáky 
se specifickými poruchami 
učení a chování 

22. 1. 2014 
29. 1. 2014 
Most 

3 300,- Kč 

A. Hendrichová Minimalizace rizika vzniku 
dopravního úrazu – první 
pomoc při dopravní nehodě 

20. 3. 2014 Praha 10 0,- Kč 

R. Černá Náměty pro výtvarné 
techniky 

9.4.2014 Litoměřice 500,- Kč 

Pedagogický 
sbor 

SFUMATO – Splývavé čtení 21.5.2014 Libochovice 
3. 6. 2014 Ústí n. L. 
28.8. 2014 Ústí n. L. 

0,- Kč 

A. Hendrichová SFUMATO – letní škola pro 
pedagogy 

30. 6. – 3. 7. 2014 
Praha 

2 600,- Kč 
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8.  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  

O většině aktivit a prezentaci školy na veřejnosti ve školním roce 2013/2014 se lze dočíst na 
webových stránkách školy www.zsp.rete.cz.  

Září: Normální je nekouřit – zahájení projektu určeného pro žáky I. a II. třídy; Informativní 
schůzka pro rodiče 

 

Říjen: Výchovný koncert, Běh na Mostné hoře, Les ve škole - Les očima povolání, Normální 
je nekouřit (III.,IV.,V.), Muzeum, Podzimní akce I. a II. třídy, Exkurze 

 

Listopad: Halloweenské řádění, Výstava ,,Prostor bez hranic“, Dopravní hřiště, Zoopark 
Srdov, Vybíjená Štětí, Běh do schodů 

 

Prosinec: Čertovský rej, Pomáháme Ježíškovi, Vánoční výstava v knihovně, Vánoční příběh, 
Zpívání na schodech 

 

Únor:  Normální je nekouřit, Grafická soutěž, Interaktivní hry a přednášky lektora Martina 
Růžičky 

 

Březen: Imitátor u nás ve škole, O nejrychlejšího bruslaře, 14. regionální přebor v plavání, 
Knihovnická lekce, Karneval, Sněženkový háj 

 

Duben: Návštěva Farní charity v Roudnici nad Labem, Exkurze do hasičské stanice, 
Návštěva muzea, Turnaj v malé kopané 

 

Květen: Lehkoatletický čtyřboj speciálních škol, Výstava Vratislava Karla Nováka, Galerijní 
den a noc, Letem světem s muzikou, Přehazovaná v Lovosicích, O Rybabě a mořské duši, 
Krajské kolo v lehkoatletickém čtyřboji 

 

Červen: Požární ochrana očima dětí, ZOO Děčín – školní výlet I. a II. třídy, Spaní ve škole – 
akce III. a IV. třídy, Normální je nekouřit – ukončení projektu, Les ve škole – ukončení 
projektu 
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8.1 AKCE ŠKOLY 

Říjen - Výchovný koncert 

Dne 16. 10. se žáci vyšších ročníků zúčastnili výchovného koncertu v Kulturním domě Říp. 

Procházkou hudebními žánry - operou, operetou a muzikálem je provedla pěvkyně Jana 

Štěrbová. Žáci vyslechli krátké ukázky s klavírním doprovodem, mluvené slovo bylo 

doplněno interaktivní prezentací. Dětem se hudební vystoupení líbilo, líbily se jim i krásné 

stylové šaty, do kterých se pěvkyně převlékala. Tento nevšední zážitek si děti budou jistě 

dlouho pamatovat a určitě ho uplatní i v hudební výchově. 

 

Běh na Mostné hoře 

Ve středu 16. října se sedm žáků naší školy zúčastnilo běhu na Mostné hoře. Na trati 500 m 

obsadil 1. místo Julius Botoš a 2. místo Václav Kratochvíl. 
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Říjen - Muzeum  

Před podzimními prázdninami se někteří žáci sedmé a deváté třídy vydali za pohádkou. Kam? 

Do muzea v Ústí nad Labem. Zde probíhala výstava kostýmů a rekvizit ze známého 

pohádkového seriálu ARABELA. Některé věci byly k dispozici na vyzkoušení (koruna, postel 

pro babičku …). Z pohádky se žáci přenesli do doby, kdy válčil Napoleon Bonaparte. K 

vidění byly uniformy, zbraně, ale i zařízení domácností.  

 

Říjen – Podzimní akce I. a II. třídy 

Podzimní výlet 

Když jsme ve výtvarné výchově vytvořili krásné lesní skřítky, rozhodli jsme se, že se za nimi 

i vypravíme. Vybrali jsme pro to jedno krásné říjnové pondělí. Během výletu jsme nejen 

pozorovali proměny podzimní přírody, ale také jsme plnili úkoly. Zazpívali jsme si písničku o 

lese, nasbírali přírodniny, obíhali jsme stromy a jeden jsme také objali a nakonec jsme našli 

poklad! Výlet se vydařil a všem se moc líbil.  
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Draci  

Počasí je na draka, draka ale neláká. Padaj na něj deště kapky, raděj by se schoval zpátky. Tak 

přesně takového draka jsme si vyrobili. A proč nemá rád kapky deště? Protože je z papíru, ale 

krásně zdobený veselými barvičkami. Jen se podívejte.  

 

Strašidelný den  

V pátek po prázdninách nás čekal opravdu netradiční školní den. Četli jsme ve strašidelném 

zámku, počítali pavučiny, pavouky, dýně a strašidla. Proč? Měli jsme strašidelný den. Také 

jsme se podívali na pohádku s Casperem (to je roztomilý duch, který je na všechny moc 

hodný) a nakonec jsme si vyrobili své vlastní duchy. Stačila špejle a papír. Strašidelný den se 

nám moc líbil a už se za rok těšíme na další.  
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Listopad - Hallowenské řádění  

Dlabání dýní, výroba strašidel a duchů, povídání o strašidlech, seznámení se s historií svátků 

„Dušiček“ a „Halloweenu“, malování na obličej, kvízy, počítání a slabikování s dýněmi, 

různé hry a radovánky - to vše si užívali žáčci prvního stupně naší školy při halloweenském 

řádění 1. listopadu 2013.  

 

Listopad - Výstava „Prostor bez hranic" 

V rámci pracovního vyučování se chlapci 2. stupně zúčastnili výstavy Esther Stocker v 

Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem. Výstava pod názvem „Prostor bez hranic“ je 

inspirovala k vlastní tvorbě. Jak se jim to povedlo? To posuďte již sami.  
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Listopad - Dopravní hřiště  

Dne 19. 11. 2013 žáci SP1, SP2 a 5. ročníku navštívili Dopravní hřiště v Litoměřicích. 

Nejprve proběhla teoretická výuka v učebně a poté si získané vědomosti vyzkoušeli jako 

cyklisté podle dopravních značek a semaforů.  

 

Listopad - Zoopark Srdov  

Ve středu 20. listopadu si děti vyslechly zajímavé vyprávění o zvířatech ze Zooparku v 

Srdově. Pan Fišer seznámil děti i s jeho prací preparátora. Liška, kterou dovezl s sebou na 

ukázku, se dětem líbila nejvíce. Škoda, že je vycpaná, litovaly. Do Srdova zvířátkům děti 

poslaly velkou zásobu kaštanů, které pro ně nasbíraly.  
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Listopad - Vybíjená Štětí  

Naše družstvo podalo vcelku solidní výkon. S přehledem jsme porazili Štětí B, bohužel další 

zápasy jsme prohráli o 1 bod a 3 body. Zkušenosti získané na tomto turnaji společně s 

kvalitním tréninkem zúročíme příští rok v lepší výsledek.  

 

Listopad - Běh do schodů  

Za hezkého počasí jsme se zúčastnili zajímavého závodu, který byl situován v uličkách a 

různých zákoutích historické části města. Bohužel na velmi náročné trati se naši borci na 

předních místech neobjevili, ovšem není důležité zvítězit, ale zúčastnit se!  
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Prosinec - Čertovský rej  

Vážené čertovské osazenstvo, vážení čerti, čertice, čertíci, dovolte mi, abych podala tu 

nejstrašidelnější zprávu nejvyššímu pekelníkovi v tom nejstrašlivějším pekle o našem 

čertovském řádění, které se konalo 5. prosince 2013.   

 

Prosinec - Pomáháme Ježíškovi  

Naše škola vystavovala své práce z recyklovatelného materiálu na vánoční prodejní výstavě v 

Kulturním domě Říp v Roudnici nad Labem od neděle 16. 12. do pondělí 17. 12. Byly zde k 

vidění nejen výrobky našich žáků, ale i dalších škol a neziskových organizací.  
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Únor - Grafická soutěž - RODINA  

Během měsíce února probíhala v hodinách informatiky grafická soutěž na téma RODINA. 

Žáci v programu Malování tvořili velmi podařené obrázky a využívali nabytých znalostí a 

dovedností při práci s tímto programem. Vyhlášení soutěže proběhlo v pátek 21. února v 

počítačové učebně s prezentací všech prací. Porota hodnotila obrázky ve třech kategoríích: 1. 

kategorie - žáci speciálních tříd, 2. kategorie - žáci 1. stupně ZŠ praktické, 3. kategorie - žáci 

2. stupně ZŠ praktické.  

 

Březen - Imitátor u nás ve škole  

V pátek 7. března navštívil naši školu imitátor. Při půlhodinovém přestavení předvedl dětem 

některá zvířata domácí, ale i zvířata ze zoologické zahrady. V závěrečné části svého 

představení dal možnost žákům školy, aby ztvárnili své pantomimické umění.  
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Březen - O nejrychlejšího bruslaře  

Do rychlobruslařského závodu, konajícího se 18. 3. 2014 na zimním stadionu v Litoměřicích, 

byli za školu nominováni tři žáci 6. ročníku Jiří Berki, Daniel Olah a Václav Kratochvíl. Ani 

jednomu z nich se nepodařilo umístit na prvních třech místech. Z pěti zúčastněných škol 

skončila naše na místě předposledním. Po dnešním závodu je jasné, že se v tělesné výchově, 

při hodinách bruslení, budeme muset u žáků více zaměřit na rychlost a zdokonalení správné 

techniky bruslení.  

 

Březen - Knihovnická lekce  

Knihovnické lekce jsou součástí výuky českého jazyka na naší škole. V této lekci se děti 

seznámily s rozdělením literatury pro mládež. Vyhledávaly knihy podle určených žánrů. 

Dotazovaly se paní knihovnice na věci, které je zajímaly v rámci knihovnických služeb.  
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Březen - 14. regionální přebor v plavání  

Ve čtvrtek 20. března se konal 14. regionální přebor v plavání v Litoměřicích, který byl 

zároveň nominačním závodem na MČR. Tyto plavecké závody byly pro naši školu 

veleúspěšné, všichni tři reprezentanti přivezli umístění na stupních vítězů. Matěj Birčák, žák 

šestého ročníku, získal dvě 1. místa v disciplínách znak na 50 a 100 metrů. Úspěšná byla i 

Diana Šmejkalová, žákyně sedmého ročníku, která se umístila na 1. místě - znak na 50 m a 3. 

místě - prsa 50 m a Karolína Krumbholzová, žákyně devátého ročníku, která obsadila 2. místo 

- 50 m volný způsob a 3. místo - znak 50 m. Z výsledků je patrné, že by všichni tři závodníci 

mohli být nominováni na MČR a reprezentovat tak školu na této vrcholné soutěži.  

 

Březen - Za sněženkami do Dobříně 

Jakmile rozkvetou v Dobříni sněženky, vyrážíme se tradičně podívat na první posly jara. V 

rámci dopravní výchovy jsme tento rok jeli vlakem. Děti si cestou všímaly chování 

cestujících, sledovaly práci průvodčího a samy uplatnily své znalosti při nastupování a 

vystupování z vlaku. Za sněženkami se vydali i žáci speciálních tříd.  
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Duben - Exkurze do hasičské stanice 

Na návštěvu hasičské stanice v Roudnici nad Labem se tentokráte vypravili žáci 1. až 4. 

ročníku. Děti se zájmem poslouchaly vyprávění o náročné práci hasičů, seznámily se s 

požární technikou, prohlédly si vybavení hasičského vozidla a byly jim předvedeny i některé 

pomůcky, které hasiči používají např. při autonehodách. Své znalosti žáci uplatnili při 

rozlišování hasicích přístrojů a jejich použití. Děti uznaly, že být hasičem je náročné a 

namáhavé povolání po té, co si vyzkoušely, jak těžký je dýchací přístroj a další výbava hasiče. 

Děkujeme za poutavé vyprávění pana M. Fujery a za možnost seznámení se s prací našich 

hasičů.  

 

Duben - Návštěva muzea 

Dne 15. 4. 2014 třída SP1 a SP2 navštívila muzeum v Ústí nad 

Labem, kde byla uspořádaná velikonoční výstava. Nejprve jsme 

usedli do Císařského sálu, kde proběhlo přivítání a zahájení výstavy. 

Dále následovala hudební přehlídka žáků ze ZUŠ v Teplicích. Po 

programu jsme shlédli výrobky studentů, kteří zde vystavovali. Měli 

jsme možnost navštívit stálou expozici Indiáni Severní Ameriky. Na 

nádvoří proběhla ukázka dravců.  
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Duben - Turnaj v malé kopané 

Ve středu 24. dubna se fotbalisti z naší školy zúčastnili fotbalového turnaje v malé kopané v 

Dlažkovicích. Z celkového počtu deseti týmů jsme se umístili na 4. místě.  

 

Květen - Výstava Vratislava Karla Nováka 

V rámci pracovního vyučování chlapci z druhého stupně navštívili galerii, kde probíhala 

výstava Vratislava Karla Nováka. Vystavované exponáty byly strojové mechanismy. 

Některých se mohli žáci tentokrát dotknout a vlastní silou je rozpohybovat.  
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Květen - Lehkoatletický čtyřboj speciálních škol 

Ve středu 7. května hostila naše škola na Tyršově stadionu v Roudnici nad Labem závody v 

lehkoatletickém čtyřboji žáků speciálních škol. Této sportovní události, kterou pořádáme vždy 

jednou za dva roky, se zúčastnilo 51 sportovců z 5 speciálních škol Ústeckého kraje - 

Lovosic, Štětí, Dlažkovic, Litoměřic a Roudnice. Přes počáteční nepřízeň počasí měla tato 

akce zdařilý průběh. Sportovci bojovali ve skoku dalekém, běhu na 60 m, hodu míčkem a 

dlouhém běhu o cenné kovy, diplomy a věcné ceny, které poskytli do závodů sponzoři. 

Nejúspěšnější sportovec a sportovkyně se dále zúčastní závodů v Lounech, který již bude na 

republikové úrovni. Z naší školy na stupních vítězů skončili Dominik Dunka, Diana 

Šmejkalová, Daniela Abrtová, Tomáš Daněk a Radek Polák. V pořadí škol jsme se umístili na 

čtvrtém místě za prvními Dlažkovicemi, druhými Litoměřicemi a třetím Štětím.  
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Květen - Galerijní den a noc 

Rok se sešel s rokem a opět jsme navštívili roudnickou galerii v rámci programu Galerijní den 

a noc. Žáci si mohli vyzkoušet pod vedením studentů z Katedry výtvarné kultury PF UJEP 

různé výtvarné techniky. Seznámili se s tvorbou animovaného filmu, netradičním využitím 

barev, vyrobili si plackobraz a mnoho dalších zajímavých věcí. Některým žákům se po třech 

hodinách tvoření nechtělo z galerie odejít, a tak se těšíme na další zážitky z těchto prostor.  

 

Květen - Letem světem s muzikou 

Ve čtvrtek 22. května jsme navštívili hudební představení Letem světem s muzikou v Lužci 

nad Vltavou. Muzikálová zpěvačka Hanka Křížková nás během hodinového vystoupení 

provedla šansonem, swingem a muzikálem. Zazpívala několik písniček, podala cenné 

informace o historii jednotlivých žánrů a vyprávěla veselé historky ze své branže. Jako 

doprovod měla paní Jarmilku, která líčí muzikálové zpěváky. Některé vybrané děti měly 

alespoň na chviličku možnost stát se muzikálovou hvězdou. Na závěr Hanka Křížková 

rozdávala fotografie s autogramy a ochotně se s námi vyfotila.  
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Květen - Přehazovaná v Lovosicích 

Za deštivého počasí se uskutečnil v Lovosicích turnaj v přehazované žáků speciálních škol. 

Naši školu reprezentovalo 15 hráčů rozdělených do týmů A a B. Bohužel ani jednomu z týmů 

se nepodařilo postoupit do finálových zápasů o umístění.  

 

Květen- Krajské kolo v lehkoatletickém čtyřboji 

Poslední květnový čtvrtek se v Lounech konal Krajský přebor speciálních škol v 

lehkoatletickém čtyřboji. I naše škola měla svého zástupce a tím byl Dominik Dunka. Už ráno 

bylo jasné, že počasí příliš přát nebude, ale to mladé sportovce neodradilo. I přes nepříjemnou 

zimu a občasný deštík, bojovali podle zásad fair play ze všech sil. Dominikovy výkony v 

krajském kole přispěly k 3. místu nejen v kategorii družstev starších žáků, ale také k 

celkovému 3. místu okresu Litoměřice. Blahopřejeme!  
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Červen - Požární ochrana očima dětí 

V březnu 2014 vyhlásil HZS Ústeckého kraje výtvarnou soutěž Požární ochrana očima dětí. 

Soutěž byla určena pro žáky mateřských a základních škol okresu Litoměřice a úkolem 

soutěžících bylo zachytit práci hasičů při likvidaci požárů, havárií a jiného nebezpečí. Do 

soutěže bylo posláno celkem 234 výtvarných prací. Velmi krásné umístění získala Bohdanka 

Hamplová, která se umístila na 3. místě v kategorii žáků 3. a 4. ročníků základních škol.  

 

Výlet ZOO Děčín 

Je pondělí, svítí sluníčko a my jedeme do děčínské zoologické zahrady na výlet. Cesta vlakem 

ubíhá rychle, potom krátký výšlap k ZOO a jsme na místě. Zvířátka se už dávno probudila a 

jsou stejně čilá jako my. Prošli jsme všechny expozice, vyzkoušeli jsme si jaké to je být 

medvědem, pavoučkem, nebo jak se bydlí v jezevčí noře. Také jsme nakrmili kozy, to byl 

zážitek!! Nakonec jsme si ještě vyzkoušeli všechny houpačky, prolézačky a lezecké stěny. 

Výlet byl krásný, počasí nám přálo a za rok se těšíme na další.  
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Spaní ve škole 

Prázdniny jsou na spadnutí, tak ještě poslední výlet, který si slibujeme od dokončení hřiště 

s umělým trávníkem v Hrobcích. No, řekněte, to se nesmí propásnout. Vláček nás dopravil na 

místo. Hřiště je od nádraží jen kousíček. Zápas mezi třeťáky a čtvrťáky skončil „plichtou“. 
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8.2 CELOŠKOLNÍ  PROJEKTY 

8.2.1Normální je nekouřit 

Již čtvrtým rokem je naše škola zapojena do projektu Normální je nekouřit. V měsíci září se žáčci 1. a 

2. třídy pomocí čiperné veverky vydali po stopách zdravého způsobu života – především toho bez 

cigaret. Naši nejmenší zjišťovali, co všechno taková veverka umí, co jí za dobroty a co by jí hrozilo, 

kdyby někdo v lese kouřil. Společnými silami (vlastně rukama) vytvořili strom pro svou veverku. 

 

 

 

Žáčci III., VI. a V. třídy prohlubují znalosti o svém těle a škodlivosti kouření. Pomocí obrázků si 

zopakovali části těla a funkce vnitřních orgánů. Na závěr nakreslili plakát proti kouření. 
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Žáci pátého ročníku se seznámili s tématem Správná výživa. Na papírový talíř si nalepili, co bývá na 

jejich jídelníčku. Po společné besedě zjistili, že na některé důležité potraviny zcela zapomněli. Jaké 

potraviny by měli na svém jídelníčku mít a do jakých skupin se řadí, zjišťovali u interaktivní tabule. 

Na závěr si sami zkusili připravit malou svačinu. 

 

 

8.2.2 Les očima povolání 

Také ve školním roce 2013/2014 pokračovala naše škola v projektu LES VE ŠKOLE. Někteří 

žáci druhého stupně byli zapojeni do tématu Les očima povolání. První povolání spojené s 

lesem byl TRUHLÁŘ - TESAŘ. Nejdříve si žáci zopakovali druhy stromů, pak zabrousili do 

fyziky a ověřili, že i dřevo má různou tvrdost a ne všechno se hodí na zpracování. Jaké nářadí 

je potřeba ke zhotovení truhlářských výrobků zjistili při hodině informatiky. Za krásného 

podzimního počasí postavili vlastní dřevěné obydlí. 
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8.2.3 Víčka pomáhají 

Jsme děti, ale můžeme i pomáhat. Ve školním roce 2013/2014 se na naší škole spustil projekt 

„Ví čka pomáhají“, který má ukázat žákům, jak mohou pomoci druhým dětem a přitom k tomu 

nepotřebují svaly a ani koruny. Pouze stačí sbírat víčka z pet lahví. Projekt se žákům zalíbil a 

zapojují i své nejbližší, rodiče, prarodiče a ostatní členy rodiny. Od září do listopadu se sbírala 

víčka pro Karolínku, která potřebuje speciální šlapací přístroj. Podařilo se nám nasbírat dva 

velké pytle. A tím nekončíme…Nyní pomáháme Lukáškovi a víčka se jen hromadí.  

8.2.4 Ovoce do škol 

Jedná se o projekt, kdy je žákům 1. stupně dodáváno čerstvé ovoce a zelenina, balené ovoce a 

zelenina bez přidaného cukru, soli, tuku a sladidel, balené ovocné a zeleninové šťávy. 

Dodavatelem těchto produktů je společnost HOKA, spol.s.r.o. se sídlem Dubská 2873, 

Teplice. 

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 byla od 1. 6. 2011 do 30. 11. 2013 zapojena do projektu MŠMT EU peníze školám. 

Cílem našeho projektu byl rozvoj čtenářské, informační a přírodovědné gramotnosti, 

zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Cíle projektu byly postupně naplňovány jak realizací 

klíčových aktivit (inovace výuky, vzdělávání učitelů), tak i zlepšením materiálního zázemí 



 36

pro žáky a pedagogické pracovníky. Z prostředků projektu v celkové výši 579 477,- Kč byla 

škola vybavena moderní interaktivní technikou, učitelé se naučili s touto technikou aktivně 

pracovat a užívat ji ve výuce. Na projektu se přímo podílelo 11 učitelů a byla podpořena 

většina žáků. Naši učitelé vytvořili 9 sad digitálních učebních materiálů s různými 

tematickými okruhy pro výuku na naší škole, 2 sady vzdělávacích materiálů pro 2 vzdělávací 

obory v aktivitě Inovace v oblasti přírodních věd a v aktivitě směřující k rozvoji čtenářské a 

informační gramotnosti 2 sady materiálů pro 2 vzdělávací oblasti. Všechny vytvořené 

materiály byly v průběhu projektu ověřeny ve výuce.  

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 nejvíce spolupracuje s poradenskými odbornými pracovišti – 

PPP v Roudnici nad Labem, SPC Litoměřice, SPC Demosthenes Ústí nad Labem, SPC Praha.   

Úzká je spolupráce se zákonnými zástupci žáků, školskou radou, OSPOD Roudnice nad 

Labem.  
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