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1 Základní údaje  

1.1 Základní údaje o škole 

NÁZEV ŠKOLY:  Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Neklanova 1807, příspěvková               
         organizace  
ADRESA ŠKOLY:   Neklanova 1807, Roudnice nad Labem, 413 01  
JMÉNO ŘEDITELKY ŠKOLY:  Mgr. Radka Hubálková  
JMÉNO ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY: Mgr. Helena Janošová 
KONTAKT:  telefon: 775 415 141, 416 837 458, 416 838 221 

                           e-mail: zspraktickaroudnicenl@rete.cz  
                           web: www.zsp.rete.cz  
      IČO:  70839824  
      IZO: 102 317 526 
      RED-IZO:  600023559    

1.2 Zřizovatel  

NÁZEV ZŘIZOVATELE:     Krajský úřad Ústeckého kraje  
ADRESA ZŘIZOVATELE:   Velká Hradební 3118, 400 02 Ústí nad Labem    
KONTAKT: telefon: 475 657 111 
                    fax: 475 201 616 
                    web: www.kr-ustecky.cz 

1.3 Součásti školy  

Základní škola, Neklanova 1807, Roudnice nad Labem, IZO 102 317 526, kapacita 100 žáků 

Školní družina, Neklanova 1807, Roudnice nad Labem, IZO 110 007 875, kapacita 14 žáků 

 

1.4 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 
SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2015 – 2018: 

Mgr. Alena Machová /za Ústecký kraj jako zřizovatele školy/ 
          Jaroslava Hošková / za zákonné zástupce/ 
Mgr. Eva Pavlišová /za pedagogické pracovníky/ 

KONTAKT: Základní škola praktická, Neklanova 1807, Roudnice nad Labem
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2 Charakteristika školy  

2.1 Charakteristika školy 

Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Neklanova 1807, příspěvková organizace poskytuje 

vzdělávání v nově zrekonstruovaném prostoru v areálu SOŠ a SOU. Škola je plně organizovaná, 

poskytuje vzdělávání žákům s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, žákům s více 

vadami a žákům s autismem. Do školy jsou přijímáni žáci na základě doporučení školského 

poradenského zařízení a se souhlasem zákonných zástupců. Jejich výuka probíhá v 1. – 9. ročníku, popř. 

je vzdělávání žáka prodlouženo na 10 let. Vzdělávání se uskutečňuje podle tří vzdělávacích programů. 

Výuka probíhá v českém jazyce.  Ukončením vzdělávacích programů základního vzdělávání získávají žáci 

základní vzdělání nebo základy vzdělání. Vzdělávání je podpořeno odpovídajícími materiálními, 

personálními a hygienickými podmínkami. Kmenové učebny jsou vybaveny účelovým a funkčním 

zařízením, audiovizuální technikou. Efektivní vyučování podporující aktivitu a tvořivost žáků umožňují 

učebnice, didaktické pomůcky, informační a komunikační technika. K výuce tělesné výchovy slouží malá 

a velká tělocvična v areálu školy, nebo nedaleká sportovní hřiště. Pro výuku pracovního vyučování je 

k dispozici vybavená cvičná kuchyň. Vzhledem k absenci vlastních pozemků jsou pěstitelské činnosti 

realizovány pěstováním rostlin v květináčích či truhlíkách ve škole. Prostor pro odkládání obuvi je 

umístěn v přízemí budovy, pro odkládání oděvu slouží vyhrazené prostory ve třídách. Škola má velmi 

pěkné hygienické zázemí. Prostředí učeben a ostatních prostorů školy odpovídá platným normám. Žáci 

mají k dispozici zařízení školního stravování, které se nachází v areálu školy.  Veřejnost je o  činnosti 

školy informována prostřednictvím webových stránek školy. 

 

2.2 Přehled oborů vzdělání 

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. 

ŠVP pro základní školu speciální 
zpracovaný dle II. dílu RVP ZŠS 

1. - 10. 
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3 Rámcový popis personálního zabezpečení 

3.1 Zaměstnanci školy 

Ředitelka školy Mgr. Radka Hubálková 

Zástupkyně ředitelky Mgr. Helena Janošová 

Třídní učitelé Mgr. Věra Jaborová, 1. a 2. ročník 

 Mgr. Eva Pavlišová, 4. ročník 

 Mgr. Renata Černá, 3. a 5. ročník 

          Michal Telerovský, 6. ročník 

          Michaela Volfová, 7. ročník 

 Mgr. Lenka Plívová, 8. ročník 

 Mgr. Andrea Hendrichová, 9. ročník 

 Mgr. Kristýna Sedláčková, SP 1 (do 31. 1. 2016) 

 Mgr. Helena Janošová, SP 2 

 Mgr. Jana Malá (do 30. září 2016), bez třídnictví 
         Sandra Černá, bez třídnictví (od 2. 11. 2015) 

Asistentky pedagoga          Eva Chamoutová, Regina Kulichová,  
         Sabina Musilová, Markéta Sirová 

Vychovatelka školní družiny          Sabina Musilová    

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 

Provozní účetní Ing. Ivana Vodová 

Uklízečka           Hana Zíková 

3.2 Externí zaměstnanci 

Mzdová účetní        Eva Kolomyová 

 

3.3 Věková skladba pedagogických pracovníků 

Věková skladba Celkem Z toho 
ženy 

Poznámky 

do 35 let 6 6 S. Musilová, L. Plívová, K. Sedláčková, M. Volfová, 
E. Chamoutová, S. Černá 

35 – 45 let 4 4 A. Hendrichová, R. Kulichová, E. Pavlišová, 
M. Sirová 

45 – 55 let 3 3 R. Hubálková, R. Černá, J. Malá 

55 – důchodový věk 3 2 V. Jaborová, H. Janošová , M. Telerovský 
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3.4 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků 

Věková skladba Celkem z toho kvalifikovaní z toho nekvalifikovaní 

do 35 let 6 3 3 

35 – 45 let 4 4 0 

45 – 55 let 3 2 1 

55 – důchodový věk 3 2 1 

 

4 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a 

následném přijetí do školy 

Zápis do 1. ročníku se konal v únoru 2016.  K tomuto datu byli zapsáni tři žáci do 1. ročníku. Ve 

správním řízení bylo rozhodnuto o přijetí. 
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5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  

5.1 Prospěch 

5.1.1 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků základní školy praktické 

1. pololetí 2. pololetí 

Prospěli 
 s vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli Prospěli 
 s vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 

16 46 1 16 45 3 

5.1.2 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků základní školy speciální 

1. pololetí 2. pololetí 

Prospěli s 
vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli Prospěli s 
vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 

0 5 0 0 5 0 

5.2 Chování 

5.2.1 Údaje o chování žáků základní školy praktické 

1. pololetí 2. pololetí 

2. stupeň chování 3. stupeň chování 2. stupeň chování 3. stupeň chování 

4 1 1 2 

5.2.2 Údaje o chování žáků základní školy speciální 

Chování u těchto žáků se nehodnotí.  

5.2.3 Výchovná opatření žáků základní školy praktické 

                   

1. pololetí         2. pololetí 

Pochvala NTU TD ŘD Pochvala NTU TD ŘD 

0 3 7 8 3 11 7 8 
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5.3 Docházka 

5.3.1 Údaje o docházce žáků základní školy praktické 

                          1. pololetí          2. pololetí 

Omluvené hodiny Neomluvené hodiny Omluvené hodiny Neomluvené hodiny 

7794 418 10229 319 

5.3.2 Údaje o docházce žáků základní školy speciální 

                       1. pololetí         2. pololetí 

Omluvené hodiny Neomluvené hodiny Omluvené hodiny Neomluvené hodiny 

648 0 953 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 69 29 40 74 32 42 

5.5 Přijímání žáků do odborných učilišť 

a) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku: 19 

z 10. ročníku z 9. ročníku z 8. ročníku ze 7. ročníku 

2 10 3 4 

 

 

b) do učebních oborů přijato: 15 

z 10. ročníku z 9. ročníku z 8. ročníku ze 7. ročníku 

1 9 3 2 

Čtyři žáci nepokračují v dalším vzdělávání. 

c) obory, školy 

Jméno žáka Ročník Učební obor Název školy 

Žákyně 10.  Pečovatelské služby SOŠ a SOU Roudnice n. L. 

Neklanova 1806 

Žák 9. Obráběč kovů SOŠ a SOU Roudnice n. L. 
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Neklanova 1806 

Žákyně 9. Pečovatelské služby SOŠ a SOU Roudnice n. L. 

Neklanova 1806 

Žák 9.  Obráběč kovů SOŠ a SOU Roudnice n. L. 

Neklanova 1806 

Žákyně 9. Kuchařské práce SOŠ Technická a zahradnická, 

Lovosice 

Žákyně 9. Pečovatelské služby SOŠ a SOU Roudnice n. L. 

Neklanova 1806 

Žákyně 9. Cukrářské práce SŠ Pohoda Litoměřice 

 

Žák 9.  Zednické práce SOŠ a SOU Roudnice n. L. 

Neklanova 1806 

Žákyně 9.  Cukrářské práce SŠ Pohoda Litoměřice 

 

Žák 9. Obráběč kovů SOŠ a SOU Roudnice n. L. 

Neklanova 1806 

Žák 8.  Obráběč kovů SOŠ a SOU Roudnice n. L. 

Neklanova 1806 

Žák 8. Instalatér SOŠ a SOU Roudnice n. L. 

Neklanova 1806 

Žákyně 8.  Cukrářské práce SŠ Pohoda Litoměřice 

 

Žák 7. Zednické práce SOŠ a SOU Roudnice n. L. 

Neklanova 1806 

Žák 7. Zednické práce SOŠ a SOU Roudnice n. L. 

Neklanova 1806 
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6 Zájmové vzdělávání – školní družina 

K pravidelné docházce do školní družiny bylo v tomto školním roce zapsáno celkem 14 dětí. V průběhu 

školního roku se odhlásili 3 žáci a 3 žáci přihlásili. Z celkového počtu bylo 10 dětí z prvního stupně a 4 

děti z druhého stupně. Školní družina byla zahájena v 11:40 hodin a končila v 14:30 hodin. Týdenní 

skladba vycházela z těchto činností:  

 odpočinková činnost (poslech pohádek) 

 hygiena, stolování, oběd 

 rozvíjení základních témat – Výtvarná činnost, pracovní činnost, pohybová činnost 

 společenské a individuální hry 

 stolní hry, stavebnice 

 vycházky, pobyt venku  

 

Činnosti ve školní družině byly 

voleny s ohledem na věkové 

složení dětí. Snahou bylo, aby děti 

měly klidné a tvořivé prostředí, 

kde mohly uplatnit své 

schopnosti, dovednosti, rozvíjet 

svoji tvořivost, fantazii a vhodně 

vyplnily svůj volný čas. Dále jsme 

také často pobývali venku. Byl kladen důraz na vhodnou motivaci, radost z činnosti a povzbuzování. Při 

všech činnostech byly respektovány potřeby jedince. Zúčastňovali jsme se akcí pořádaných naší školou.  

 

Cíle vzdělávání ve školní družině byly tyto:  

 rozvíjet smyslové vnímání, slovní zásobu, schopnost vyjádřit se a naslouchat 

 zásady slušného chování 

 učit děti správnému stolování 

 dbát na dodržování pravidel při hrách a soutěžích 

 spolupráce ve skupině, být tolerantní 

 dbát na bezpečnost  
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7 Údaje o prevenci rizikového chování 

Prevence užívání návykových látek 

 Na měsíc listopad byla vyhlášena v hodinách informatiky soutěž na téma: STOP KOUŘENÍ. Před 

samotnou grafickou tvorbou předcházela prezentace s diskuzí o negativních důsledcích 

kouření.  

 

 

 

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 
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Interaktivní hry a přednášky 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. 

 

 

Dotační program „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2016“  

 Program zaměřený na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování. 

 Cílem programu je nastavit funkční pravidla vzájemného vycházení žáků mezi sebou i 

vycházení s učiteli. Zajistit zlepšení vztahů mezi žáky VI. třídy a vybudování pozitivního jádra 

třídního kolektivu. Objevit a posílit pozitivní vazby mezi žáky pomocí vzájemné spolupráce. 

Nastartovat u žáků schopnosti rozpoznávat negativní dopady agresivního chování u 

spolužáků 

 Lektoři Projektu Odyssea pracují s žáky metodami osobnostní a sociální výchovy, využívají 

konstruktivní, partnerskou, otevřenou a symetrickou komunikaci. Aktivity a nabyté 

dovednosti vždy se žáky reflektují. Společně hledají, co si žáci uvědomili o sobě a východiska 

pro změnu jejich jednání a postojů, co by příště mohli žáci sami změnit a dělat jinak. 

K metodám práce více na www.odyssea.cz.  Zaměřují se na rozvoj osobnostních a sociálních 

dovedností jako jsou např. sebereflexe, odpovědná volba a rozhodnutí, sebehodnocení, 

dovednost spolupráce a pomoc druhým.  

http://www.odyssea.cz/
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Další preventivní aktivity 

 mail důvěry:  duverazsp@seznam.cz 

 preventivní nástěnka 

 

8 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických 

pracovníků  

Jméno Kdy, kde Název, částka 

Radka Hubálková 11. 11. 2015 Roudnice n. L. Nejčastější chyby ve správním řízení 

 

K. Sedláčková 20. 11. 2015 SNOEZELEN ukázka výukově 

relaxační místnosti, workshop         

Radka Hubálková 

Eva Pavlišová 

24. 11. 2015 Praha Konference ŠKOLSTVÍ 

 

Andrea Hendrichová 11. 1. 2016 Libochovice PřV1 Zábavné pokusy a hry pro první 

stupeň II. část 

mailto:duverazsp@seznam.cz
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Radka Hubálková 11. 2. 2016 Most Hodnocení vyučovací hodiny 

 

Eva Pavlišová 

Lenka Plívová 

15. 3. 2016 Litoměřice 

 

Komunikace s rodiči našich žáků 

 

Radka Hubálková 

Eva Pavlišová  

29. 3. 2016 Praha Soulad ŠVP s RVP ZV a postupy při 

aktualizaci 

Radka Hubálková 

Lenka Plívová 

30. 3. 2016 Ústí n. L. Školení nových uživatelů e – spis LITE; 

Školení Správa spisovny 

Radka Hubálková 

 

7. 4. 2016 Ústí n. L. Právní poradna pro vedoucí 

pracovníky ZŠ a speciálních škol 

 

Markéta Sirová 18. – 21. 4. 2016 PPP Teplice Primární logopedická prevence 

 

Radka Hubálková 

Eva Pavlišová 

28. 3. 2016 Ústí n. L. Společné vzdělávání a OP VVV – 

informační seminář         

 

Sandra Černá 

Radka Hubálková 

Věra Jaborová 

Helena Janošová 

Sabina Musilová 

Eva Pavlišová 

Lenka Plívová 

Michal Telerovský 

Michaela Volfová 

 

26. 8. 2016 Ústí n. L. Řešení výchovných problémů ve třídě 
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9 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na 

veřejnosti 

O většině aktivit a prezentaci školy na veřejnosti ve školním roce 2015/2016 se lze dočíst na 

webových stránkách školy www.zsp.rete.cz, o některých akcích v regionálním tisku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zsp.rete.cz/
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9.1 Akce školy 

Září - Běh po úštěckých schodech 

                                                                                                                                                       

V pátek 18. 9. se šest našich žáků 

zúčastnilo běhu na náměstí v 

Úštěku. Ač se snažili, na 

medailová umístění nedosáhli. 

 

 

 

Říjen – Divadýlko z pytlíčku                                                                                                            

Byly jednou čtyři princezny a jeden drak… Tak 

začínala pohádka Divadýlka z pytlíčku. Nejen děti, 

ale i princezny můžou být vzteklé, ufňukané, velmi 

rázné, ale také hodné a milé. A jeden drak se 

rozhodl, že by se chtěl oženit. Nakonec však zjistil, 

že raději bude sám, protože žádná z princezen se 

mu jako nevěsta nelíbila. Viděli jsme nejen krásné 

představení, ale také jsme s princeznou spočítali 

kytičky a pomohli králi najít ztracený míček. Divadlo 

nás baví!.  

Říjen – Na dopravním hřišti 

Dne 8. 10. 2015 žáci 3. a 5. ročníku navštívili nově vybudované dopravní hřiště v Litoměřicích. Bohužel 

nám nepřálo počasí, tak teoretická výuka proběhla v učebně a praktickou část jsme museli odložit na 

příští termín. Žáci se seznámili s výbavou kola, s dopravními značkami a se základními pravidly silničního 

provozu nejen jako chodci, ale i jako cyklisté. Získané znalosti budeme prohlubovat ve školních lavicích, 
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aby naše snažení v praktické části 

bylo co nejlepší a bez nehod. Při 

splnění získaných vědomostí získáme 

Průkaz cyklisty.   

 

 

 

 

Říjen - Běh na Mostné hoře 

Opět jako v předešlých letech se za 

nepříznivého počasí konaly závody v 

běhu na Mostné hoře. Terén byl mokrý, 

neustále hustě pršelo, a přesto dali naši 

běžci ve složení M. Soukup, L. Gajarský, 

T. Daněk, J. Němečková, Z. Kopecká do 

závodů vše. Po zdařilém výkonu 

skončila na 1. místě v kategorii ženy B 

Zuzana Kopecká a na 3. místě Marek 

Soukup v kategorii starších žáků. 

Všichni zúčastnění žáci zaslouží velikou 

pochvalu, protože nebojovali dnes jen 

proti soupeřům, ale i se sychravým 

počasím.  
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Říjen - Vybíjená 

Dne 21. 10. 2015 jsme se zúčastnili turnaje 

ve vybíjené ve Štětí. O vítězství bojovaly 

týmy Štětí A, Štětí B, Dlažkovice, Litoměřice, 

Úštěk a my - Roudnice n. L. Po třech 

vítězstvích (Štětí B, Úštěk a Litoměřice) a 

dvou porážkách (Štětí A a Dlažkovice) jsme 

skončili na pěkném 3. místě. O tento úspěch 

se postarali tito žáci: Daneš R., Soukup M., 

Kratochvíl V., Benešová N., Daněk T., Kokeš 

T., Jakubec L. a Němečková J. Všem Těmto 

patří dík za dobrou reprezentaci školy. 

 

Říjen – Mezinárodní den stromů 

Dne 27. 10. se v naší škole uskutečnil 

projektový den ke Dni stromů. Bližší 

informace k tomuto dni a aktivitách 

jednotlivých tříd jsou k dispozici na 

webových stránkách školy.  

 

 

Listopad – O třech prasátkách 

Děti z 1. stupně navštívily ve škole Smart 

pohádkové představení O třech prasátkách. 

Příběh hráli členové z dramatického kroužku 

ZUŠ v Roudnici nad Labem. Naši žáčci byli tak 

pohlceni příběhem, že se jim pak ani nechtělo 

odcházet. Nejvíce ocenili výkony dětských 

herců a krásně vyrobené kulisy. 
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Listopad – České Vánoce 

V pátek 27. 11. jsme navštívili 

představení České Vánoce v divadle 

ABC a vánočně se naladili.  

 

 

 

 

Prosinec - Pomáháme Ježíškovi 

Naše škola se zúčastnila 3. ročníku vánoční 

výstavy Pomáháme Ježíškovi v Kulturním domě 

Říp v Roudnici nad Labem. Na této výstavě své 

výrobky prezentovaly místní základní a 

mateřské školy a neziskové organizace. 

 

 

 

Prosinec – Advent očima dětí 

V sobotu 12. prosince ve 12:12 hod. se andílkové z naší 

školy slétli na vánoční výstavu na zámku Nový hrad v 

Jimlíně.   
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Prosinec – Vánoce u nás ve škole 

Poslední den před vánočními prázdninami máme třídní besídky. Děti si napekly cukroví, krájela se 

jablíčka, plavily skořápkové lodičky. Místo 

olova jsme lili vosk a děti poznaly v tvarech, 

které vznikly, ptáčka a nosorožce. Došlo i na 

házení botou a třesení bezu. Poslechli jsme 

si vyprávění O Barborce, adventním věnci a 

historii vánočního stromečku. Děti I. a II. 

třídy zahrály pohádku O stromečku v lese a 

byly odměněny potleskem kamarádů i 

dospělých diváků. Nakonec jsme si všichni 

společně zazpívali koledy a s přáním 

klidného prožití svátků vánočních jsme se 

rozešli čekat na Ježíška.  

 

Leden – Tři králové 

5. ledna 2016 zavítali do naší školy 

Tři králové z roudnické Farní charity. 

Do jejich kasičky přispěli 

zaměstnanci školy drobným 

obnosem. Mezi žáky školy vzbudili 

koledníci nemalý rozruch. Žáci se 

dozvěděli o tradici Tří králů a to, že 

jejich svátkem končí doba vánoční. 

Naposledy jsme si všichni zazpívali 

koledy a vánoční písně u vánočního 

stromečku a tím se rozloučili s 

překrásným vánočním časem. 
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Únor – Výstava Josefa Lady 

V rámci hodin literární výchovy vyrazili 

žáci školy na výstavu Josefa Lady, která 

se konala v Severočeské galerii 

výtvarného umění v Litoměřicích. V 

poutavém vyprávění se dozvěděli o 

Josefu Ladovi, o jeho rodných 

Hrusicích, které se staly námětem pro 

řadu jeho výtvarných děl. V závěru 

prohlídky ve výtvarné dílničce ztvárnili 

náhled do pokoje současnosti a pokoje 

z doby J. Lady. 

 

Březen – Velikonoční výstava 

Velikonoční výstava probíhala v 

Městské knihovně Ervína Špindlera v 

Roudnici nad Labem ve dnech 21. a 

22. března. Na této výstavě byly k 

vidění i výrobky našich žáků. 

 

 

 

Březen – Vítání jara 

Týden před Velikonocemi jsme si pěkně užili. V pondělí jsme navštívili velikonoční výstavu v Městské 

knihovně. Prohlédli jsme si výrobky, které se týkaly jarních svátků, ale také jsme mohli ochutnat 

mazanec a perníčky, a potom jsme si prohlédli výtvarné práce naše i našich spolužáků. Během škaredé  
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středy jsme si připomněli některé z 

velikonočních zvyků - pečení pečiva, 

pletení pomlázek a tvoření jarní 

výzdoby. Krásné Velikonoce! 

 

 

 

 

 

Březen – Jarní výlet do Černěvse 

Poznávání jarních květin, počítání 

zajíců, orientace v terénu, to 

všechno byly činnosti spojené s 

jarní výpravou do Černěvse. Ve 

vesnici na turisty čekala domácí 

zvířata – husy, slepice, kočky, ovce, 

králíci, pes a kůň. Konečně místo 

obrázků něco živého! Největší 

překvapení přišlo od hostitelů – 

osedlali koně a Zuzka, Marek a 

Eliška se podívali na svět z 

koňského hřbetu. 
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Březen – Výstava Pavla Mrkuse 

Jak zpestřit hodiny pracovního vyučování? 

Jednoduše. Pojďte do galerie. Žáci osmého 

a devátého ročníku na výstavě Pavla 

Mrkuse JINDY/ANOTHER TIME prožili dvě 

netradiční hodiny pod vedením Lucie 

Kabrlové. Výstava založená na digitalizaci - 

videoprodukci využívala světelné a 

zvukové podmalby. Žáci se v první části ve 

svých fantaziích přenesli do jiných 

prostorů. Druhá část rozhýbala těla a na 

bílé stěně se vytvořilo stínové divadlo, 

následovala hudební show tvořená k 

promítaným obrazcům. Závěrečná část patřila vlastním návrhům do prostoru galerie. 

Duben – O nejrychlejšího bruslaře 

Naše škola má nejrychlejší bruslařku, a to 

Janu Němečkovou z VI. třídy, která na 

sportovní soutěži v rychlobruslení získala 

zlatou medaili v kategorii žákyně 2002-

2003. Celkově se naše škola umístila na 

čtvrtém místě z pěti zúčastněných škol. 

Duben – Turnaj v malé kopané 

 

Fotbalového turnaje, který se konal v 

Dlažkovicích dne 14. 4. 2016 se zúčastnili 

tito žáci: Kokeš, Jakubec, Daněk, Stojka, 

Soukup, Kratochvíl, Soukup, Dunko. 

Družstvo skončilo na 4. místě ve skupině a 

do dalších bojů už nezasáhlo.  
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Duben – Ukliďme si Česko 

Den Země tradičně připadá na 22. duben. 

My jsme ho oslavili o dva dny dříve. Chtěli 

jsme si den nejen užít, ale zároveň přiložit i 

naše ruce k dílu.  

 

 

 

 

Duben – Beseda s dopravními policisty 

V pátek 29. dubna se konala pro žáky 

1. a 2. stupně beseda s dopravními 

policisty. Dozvěděli se, jak je životně 

důležité používání bezpečnostních 

pásů a dětských autosedaček. Byli 

upozorněni na novelu zákona o 

silničním provozu, která se týká 

označování chodců mimo obytnou 

část reflexními prvky. Na závěr si 

mohli vyzkoušet alkoholtester a 

tester na přítomnost omamných a 

psychotropních látek.  

 

Duben – Pálení čarodějnic  

Ve čtvrtek 28. dubna všichni žáci místo do lavic vyrazili podél potoka 

Čepel do Podlusk a okolo rybníka zpět ke škole. Nebyla to jen obyčejná vycházka, ale na žáky čekala 

spousta zajímavých úkolů. Museli prokázat znalosti za zeměpisu, první pomoci při zlomenině, 

pojmenovat rostliny a zvířata, určit dopravní značky nebo změřit délku kroku. U připraveného ohniště 

sice nepálili čarodějnici, ale zazpívali si společně za doprovodu kytary trempské písně a opekli buřty. 
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Květen – Lehkoatletický čtyřboj speciálních škol 

V úterý 10. května pořádala 

naše škola závody v 

lehkoatletickém čtyřboji pro 

žáky speciálních škol z 

Litoměřicka. V běhu na 60 m, 

hodu kriketovým míčkem, 

skoku dalekém a ve 

vytrvalostním běhu (dívky 800 

m, chlapci 1 500 m) se utkali o 

cenné kovy sportovci z 

Litoměřic, Lovosic, Štětí, 

Dlažkovic a Roudnice. Velkou radost nám udělal Marek Soukup, který se součtem bodů ze všech 

disciplín postupuje do krajského kola do Lovosic. V pořadí škol jsme skončili na krásném 2. místě za 

Štětím, 3. místo patří Dlažkovicím. Sportovní akce byla zdařilá, všichni zúčastnění odcházeli spokojeni a 

s úsměvem na tváři. 

Květen – Integra Jam 

 Jak umění pomáhá bourat bariéry se 

přesvědčili žáci sedmého a osmého 

ročníku ve středu 11. května v 

Městských sadech v Ústí nad Labem. 

Katedra výtvarné kultury zde pořádala 

již 8. ročník street-artového festivalu 

Integra JAM zaměřeného na 

handicapované děti. 

 

Květen - Škola žije 

V podvečer 19. května byly v roudnické Galerii moderního umění 

předávány ceny v literární a výtvarné soutěži „Škola žije“. A právě ve 

výtvarné soutěži získal zvláštní ocenění žák 4. třídy Lukáš Jakubec. 
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Květen – Den zdraví 

 V pátek 20. května proběhl v prostoru 

před nemocnicí v Roudnici n. L. Den 

zdraví. Žáci si zde zopakovali poskytnutí 

první pomoci, viděli, jak se kontroluje 

množství cukru z kapky krve, měří tlak, 

dozvěděli se zajímavé informace o 

asistenčních psech, ale největším 

zážitkem byla zvířata ze ZOO Děčín. 

Odvážlivci si dali hada kolem krku, 

někteří si pochovali ještěry nebo 

morčata.  

Květen – Galerijní den a noc 

V pátek 20. května žáci devátého ročníku 

navštívili galerii, kde probíhala akce 

Galerijní den a noc. Pod vedením studentů 

Katedry výtvarné kultury Pedagogické 

fakulty UJEP v Ústí n. L. prošli různé dílny, 

kde si vyzkoušeli vytvořit obrovské 

bubliny, šablony ke sprejování, na malovat 

super hrdinu či udělat pokus. Akce se 

zdařila a už teď se těšíme na další ročník. 

Květen – Muzikoterapie 

V pátek 27. května se rozezněly 

tělocvičnou zvuky afrických nástrojů. 
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Květen – Pasování na čtenáře 

Jako každým rokem byli i letos naši 

prvňáčci pasováni na Rytíře cechu 

čtenářského. 

 

 

 

Květen – Krajské finále v atletice 

Krajské finále v lehkoatletickém čtyřboji 

žáků praktických a speciálních škol se 

konalo 30. května v Lovosicích. Opět byl 

velmi úspěšný Marek Soukup, který si 

vynikajícím výkonem v běhu na 1 500 m 

zaručil postup do republikového finále. 

Úspěšné bylo celé šestičlenné družstvo 

okresu Litoměřice, které se v konkurenci 7 

týmů umístilo na celkovém druhém místě. 

Červen – Den dětí 

Na hřišti v Podluskách 

oslavily děti hrami a 

soutěžemi  svůj svátek - 

Mezinárodní den dětí. 
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Červen - Přehazovaná 

Dne 8. 6. 2016 se konal v 

Lovosicích tradiční turnaj v 

přehazované za účasti 

družstev Štětí A, B, Lovosic, 

Dlažkovic, Bíliny, Teplic a 

Roudnice n. L. Naši školu 

reprezentovali Dunka D., 

Soukup M., Maleček J., 

Jakubec L., Dunka J., Demeter 

D., Gargula D., Kratochvíl V., 

Němečková J. a Špičková S. Po 

vítězství ve skupině nad Štětím A a porážkou od Dlažkovic jsme z II. místa postoupili do boje o 3. - 4. 

místo. Tam jsme porazili domácí Lovosice 2:1 na sety. Třetím místem jsme opět rozšířili sbírku pohárů 

v naší sportovní vitríně.  

Červen – Muzejní noc 

V rámci muzejní noci žáci navštívili 

prostory Podřipského muzea. Zde si 

prohlédli stálé expozice, doplnili cenné 

informace o včelách, ale zároveň si je 

prohlédli pěkně zblízka. Na závěr se vžili do 

role šperkařů a vyrobili krásné prsteny. 

 

 

Červen – Republikové finále 

Jubilejní 50. ročník republikového finále v atletickém 

čtyřboji žáků základních škol praktických a speciálních 

se konalo ve dnech 15. - 17. 6. v Kladně. Marek Soukup 

skončil na 10. místě z celkového počtu pěti desítek 

závodníků. Markovi děkujeme za vzornou reprezentaci 

školy. 
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Červen – Beseda o odpadech 

Před závěrem školního roku si žáci 

osvěžili poznatky o odpadech (druhy, 

třídění, vliv na krajinu) v rámci besedy s 

paní Danou Skořepovou, která pořádá se 

svým manželem dobrovolnické akce 

zaměřené na nakládání s odpadem. 

 

Červen – Plavecký výcvik 

Od dubna do června proběhl plavecký výcvik žáků 3. 

a 4. třídy. Některé děti se naučily nebát vody, 

některé se naučily plavat a některé zdokonalily svůj  

plavecký styl. Také si hodně hrály ve vodě, soutěžily 

a všem se každá lekce plavání velmi líbila. Věřím, že 

o prázdninách všechny plavecké dovednosti děti 

využijí. 

Červen – Exkurze do hasičské stanice 

Návštěva hasičské zbrojnice je pro děti vždy 

velká událost. Zopakují si nejen své 

dosavadní znalosti, ale vždy se dozví něco 

nového a vyzkouší si opravdovou práci 

hasičů. Také se seznámí s vybavením 

hasičských aut, vyzkouší si na vlastní kůži 

těžké nástroje a také si můžou sednout na 

místo řidiče v autě. Návštěva se všem líbila a 

na závěr si všichni vyzkoušeli, jak je těžké se 

trefit proudem vody na cíl. 
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9.2 Celoškolní projekty 

Les ve škole 

Ve školním roce 2015/2016 v rámci environmentální výchovy opět pokračoval mezinárodní projekt Les 

ve škole. Zaměřili jsme se na zásahy člověka do krajiny. Téma se prolínalo do všech předmětů zejména 

přírodovědných. Cílem bylo, aby si žáci uvědomili chování člověka vůči přírodě a jeho důsledky, které 

se budou odrážet v dalších generacích. Prakticky si vyzkoušeli péči o rostliny, odstraňování důsledků 

nežádoucího chování člověka v okolní krajině, pozorováním hodnotili kulturní krajinu. Za svoji práci byli 

žáci odměněni certifikátem Lesní třída a stali se patrony 10 ha nově vznikajícího pralesa na Liberecku. 

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. 

Víčka pomáhají 

Projekt zaměřený na pomoc druhým. Ve školním roce 2015/2016 jsme sběrem víček pomáhali Natálce 

z Bechlína.  

10 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

V tomto školním roce byly provedeny 2 kontroly ČŠI.  

První byla uskutečněna 4. 11. 2015. Jejím předmětem byla kontrola dodržování právních předpisů, 

které se vztahovaly k poskytování vzdělávání a školských služeb.  Inspekční tým se zaměřil především 

na postup školy při zařazování žáků do vzdělávacího programu. Výsledek kontroly: Nebylo zjištěno 

porušení právního předpisu. 

Druhá kontrolní činnost proběhla ve dnech 7. – 10. 12. 2015. Jejím předmětem bylo hodnocení 

podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou podle § 174 odst. 2 písm. b) 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělání, ve znění 

účinném v kontrolovatelném období (školský zákon), zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a 
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výsledků vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích programů. Bylo zjišťováno a hodnoceno 

naplnění školních vzdělávacích programů a jejich soulad s právními předpisy a rámcovými 

vzdělávacími programy. Hodnoceným obdobím byly školní roky 2014/2015, 2015/2016. Výsledek 

kontroly: Finanční podmínky školy, stejně jako řízení jsou na standardní úrovni a umožňují realizaci 

vzdělávacích cílů stanovených ve školních vzdělávacích programech. Materiální podmínky, s výjimkou 

prostoru pro pohybové a tělovýchovné aktivity jsou dobré, rizikem je nízká kvalifikovanost 

pedagogického sboru. Školní vzdělávací programy jsou zpracovány v souladu s právními předpisy. 

Průběh vzdělávání ve škole dosahuje velmi dobré kvality, použité metody a formy práce jsou vhodně 

voleny k dosažení stanovených cílů a respektují potřeby a schopnosti žáků. Ti jsou v rámci osobních 

limitů vedeni k sebereflexi, velmi pozitivní je klima celého vzdělávacího procesu. Patrná byla podpora 

všech zaměstnanců školy každému jedinci a na velmi dobré úrovni byla realizována spolupráce 

pedagogů ve třídách. Výsledky vzdělávání dosahují standardní úrovně. Škola správně identifikuje 

individuální potřeby a možnosti žáků, realizovaná opatření jsou účinná. Výborně je zpracována a 

realizována oblast prevence rizikového chování žáků hodnotící systém žáků. Mezi silné stránky patří 

pozitivní a vstřícné školní klima, průběh vyučovacích hodin, realizované formy a metody práce, 

podpora sebereflexe žáků a realizace programu prevence rizikového chování žáků. Mezi slabé stránky 

patří kvalifikovanost pedagogických pracovníků a omezené možnosti realizace tělovýchovných a 

pohybových aktivit vzhledem k prostorovým podmínkám školy. 

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. 
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13 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 

Dotační program „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2016“ – program zaměřený na 

podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování. Předmětem podpory bylo financování programu 

specifické primární prevence ve výuce. Celková částka 19 600 Kč byla určena na úhradu dvou 

dvoudenních kurzů na zlepšení vztahů  mezi žáky v problémové třídě, které organizuje Projekt Odyssea.    

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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