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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 zrekonstruovaném prostoru v areálu SOŠ a SOU Neklanova 1806.  Škola je plně 

organizovaná, poskytuje vzdělávání žákům s lehkým a středně 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 níže uvedených 

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 Rámcový vzdělávací program pro 
základní vzdělávání, ve znění 
Opatření ministryně školství, 
mládeže a tělovýchovy čj. MŠMT-
28603/2016 

Pomalými krůčky k úspěchu 
školní vzdělávací program pro 
základní vzdělávání žáků s lehkým 
mentálním postižením 

1. – 6. 

 

 

7. – 9. 

79-01-B/01 Základní škola 
speciální  

ŠVP pro základní školu speciální  
zpracovaný dle I. dílu 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 

           Jana Červenková, SP 1 (1., 2., 5.) 

Třídní učitelé Mgr. Andrea Česalová, 1., 2., 5., 9. ročník 

 Mgr. Věra Jaborová, 3., 4. ročník 

 Mgr. Eva Pavlišová, 6. ročník 

 Mgr. Renata Černá, 7. ročník 

          Michal Telerovský, 8. ročník 

 Mgr. Věra Klátilová, 9. ročník 

 Mgr. Lenka Plívová, bez třídnictví 

Asistenti pedagoga          Regina Kulichová, Sabina Musilová,  
         Markéta Hubálková, Pavel Folk 

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 

Uklízečka           Hana Zíková 

3.2 Externí zaměstnanci 

Mzdová účetní        Kateřina Bečvářová 

Provozní účetní Ing. Ivana Vodová 

 

3.3 Zaměstnanci na rodičovské dovolené 

Učitelka Michaela Volfová 
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4 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a 

následném přijetí do školy 

Zápis do 1. ročníku se konal v dubnu 2018.  K tomuto datu byla zapsána jedna žákyně 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 Nekl. Prospěli 
 s vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 

13 35 0 3 15 37 2 

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 7 0 0 7 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 

0 1 0 1 

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 

1 7 6 0 0 6 5 0 
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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 

7156 70 8382 504 

5.3.2 Údaje o docházce žáků základní školy speciální 

                       1. pololetí         2. pololetí 

Omluvené hodiny Neomluvené hodiny Omluvené hodiny Neomluvené hodiny 

714 0 983 116 

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 56 23 33 61 24 37 

5.5 Přijímání žáků do odborných učilišť 

a) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku: 10 

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

0 9 1 0 

 

b) do učebních oborů přijato: 9 

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

0 9 0 0 

 

c) obory, školy 

Jméno žáka Ročník Učební obor Název školy 

Žákyně 9. Kadeřnice SŠ Pohoda Litoměřice 

Žákyně 9. Cukrářské práce SŠ Pohoda Litoměřice 

Žákyně 9. Kuchař - číšník SOŠ a SOU Roudnice n. L. 
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Neklanova 1806 

Žákyně 9.  Kadeřník SOU Industria Litoměřice 

Žák 9. Praktická škola dvouletá SOU Liběchov 

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

Neklanova 1806 

Žákyně 9. Zahradnické práce SOU Liběchov 

Žák 9. Kuchař - číšník SOŠ a SOU Roudnice n. L. 

Neklanova 1806 

Žákyně 9. Kadeřnice SŠ Pohoda Litoměřice 
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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 11 dětí z prvního 

stupně a 3 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 

Preventivní vzdělávací program Projektu Odyssea  

 Dotační program „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2018“  - program 

zaměřený na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování 

 Program zahájen dvoudenním setkáním v květnu 2018 a bude pokračovat v říjnu 2018. 

 Cílem programu je nastavit funkční pravidla vzájemného vycházení žáků páté třídy mezi 

sebou. Zajistit zlepšení vztahů mezi žáky 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. 

 

„Než užiješ alkohol, užij svůj mozek“  

 V pondělí 9. dubna se žáci 7., 8. a 9. ročníku zúčastnili interaktivní přednášky paní lektorky 

Stanislavy Kalinové na téma "Než užiješ alkohol, užij svůj mozek". Srozumitelně předanou 

formou se žáci dozvěděli o historii a rizicích užívání alkoholu. Druhý den v hodině informatiky 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017/2018 

12 

navštívili webovou stránku www.pobavmeseoalkoholu.cz, a následně vyplňovali on-line 

otazník, který poslouží jako zpětná vazba o informovanosti žáků po absolvovaném programu. 

 

Interaktivní hry a přednášky lektora Martina Růžičky  

 Během školního roku probíhal u žáků druhého stupně cyklus přednášek a interaktivních her 

lektora Martina Růžičky. Ten žákům srozumitelnou interakční formou předal cenné informace 

z oblasti prevence rizikového chování. Témata těchto setkání byla: Vztahy v kolektivu a 

prevence šikany, Sebepojetí a vztahy s rodiči (6.), Alkohol a kouření, Partnerské vztahy a 

manželství (7.), Drogová závislost, Prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí (8.), 

Sekty a křesťanství, Rasismus a xenofobie (9). Martinovi Růžičkovi děkujeme za spolupráci a 

těšíme se na další setkávání v příštím školním roce. 
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Preventivní divadélko 

 Ve středu 21. února se naše školní chodba stala divadelním jevištěm a hledištěm. Tento den 

nás totiž navštívili herci Michaela Marková a Vlasta Vébr z Divadla VeTři. Pro děti interaktivní 

formou sehráli představení z oblasti prevence na téma: „Chování ke spolužákům – šikana“. 

Dětem se představení moc líbilo a odměnily ho velkým potleskem. Herci naopak chválili 

bezvadné dětské publikum. 

 

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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8 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických 

pracovníků  

Jméno Kdy, kde Název 

Radka Hubálková 

Eva Pavlišová 

21. 9. 2017 Praha Konference ŠKOLSTVÍ 2018 

Radka Hubálková 

Eva Pavlišová 

24. 10. 2017 Praha Zástupce - pravá ruka ředitele  

 

Renata Černá 16. 10. 2017 Litoměřice Experimentální výtvarné techniky velký 

drátovaný anděl 

Eva Pavlišová 

Lenka Plívová 

17. 10. 2017 KÚ Ústí n. L. Bezpečné klima ve škole 

Andrea Česalová 10. 11. 2017 Litoměřice Kapradí 2017 – konzultace a praktické 

dílny k ekologické výchově 

Radka Hubálková 

 

30. 11. 2017 Ústí n. L. (NIDV) Novinky v právních předpisech škol a 

školských zařízení - Legislativní novinky 

ve školním roce 2017/2018 

Radka Hubálková 

Eva Pavlišová 

12. 1. 2018 KÚ Ústí n. L. GDPR – informační seminář 

Celý sbor kromě Jan. 2. 2. 2018 Litoměřice 

 

Poruchy autistického spektra a 

Aspergerův syndrom 

Renata Černá 25. 2. 2018 Praha Kočky v Paříži-malování a dekorování 

textilu 

Andrea Česalová 13. 3. 2018 Litoměřice Učím (se) rád v 1. třídě 

Radka Hubálková 

Eva Pavlišová 

Lenka Plívová 

20. 3. 2018 Praha O výchově a vzdělávání 

Andrea Česalová 4. 4. 2018 Praha Efektivní učení žáka se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

Radka Hubálková 

Eva Pavlišová 

31. 5. 2018 Praha Povinná dokumentace ve školách 
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9 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na 

veřejnosti 

O většině aktivit a prezentaci školy na veřejnosti ve školním roce 2017/2018 se lze dočíst na 

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

 

9.1 Akce školy 

Září – Projekt „72 hodin“ 

 13. říjen byl dnem ve znamení 

projektu "72 hodin". Žáci a jejich 

učitelé se aktivně zapojili do "úklidu 

přírody" a snažili se splnit zvolené 

heslo: "Čistá Roudnice nad Labem". 

Počasí nám přálo a všichni se s 

nadšením a vervou pustili do sběru 

odpadu, který ve vytipovaných 

lokalitách našli. Nejčastěji se jednalo 

o poházené plastové lahve, sklo, 

igelitové tašky, papíry, ale i součástky 

z elektrospotřebičů. Naplněno bylo 

několik pytlů odpadu, které po 

domluvě odvezli pracovníci 

technických služeb našeho města. 

Žáci s dobrým pocitem, že mohli 

pomoci přírodě, zakončili akci přáním 

opětovného se zapojení do projektu v 

dalším roce. Proto motto projektu: 

"Pomáhám, protože chci" bylo 

uskutečněno. 

 

http://www.zsp.rete.cz/
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 Říjen - Vybíjená 

Ve středu 18. října se konal již 

tradiční turnaj ve vybíjené mezi 

žáky speciálních škol. Ze čtyř týmů 

jsme skončili na krásném druhém 

místě. V úvodním utkání jsme jen 

zaváhali s Dlažkovicemi, ostatní 

zápasy s týmy ze Štětí a Lovosic 

jsme suverénně vyhráli. Lukáš 

Jakubec byl jediným hráčem, který 

získal cenu fair play za ohleduplné 

vybíjení dívek soupeřů. Všem 

zúčastněným žákům patří pochvala 

za vzornou reprezentaci školy.  

Říjen - Běh na Mostné hoře 

Ve čtvrtek 19. října jsme se zúčastnili běhu na 

Mostné hoře. Zlatou medaili v kategorii B ženy 

získala Eliška Tlustá a krásné třetí místo v silné 

konkurenci starších žákyň obsadila Jana 

Němečková.  

 

 

Říjen – V Galerii 

Žáci 7., 8. a 9. ročníku navštívili Galerii v 

Litoměřicích, kde probíhala výstava s 

názvem Mýtus Ulricha Creutze. 

Společně zhlédli jedinečná umělecká 

díla severozápadních Čech vzniklá v 

závěru středověku. Po prohlídce si žáci 

vytvořili dle vlastního návrhu vlastní 

erb.  
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Říjen - Halloween 

V úterý 24. října žáci 1. stupně zažili halloweenský den. Děti a jejich paní učitelky se proměnily ve 

strašidelné bytosti. V úvodu se žáci dozvěděli o pověsti, která se traduje v anglosaských zemích. Na 

žáky čekaly soutěže, strašidelné zpívání, 

křížovky a výroba strašidel i netopýrů. Došlo 

také na dlabání dýní, kterými žáci vyzdobili 

chodbu naší školy. V závěru akce žáky čekala 

sladká odměna v podobě vlastnoručně 

upečeného jablkového koláče, na jehož 

výrobě se všichni podíleli. Společný den se 

náramně vydařil!! 

 

 

 

 

Říjen – Čtení s pejskem Uli 

Každé dítě nemůže mít svého 

čtyřnohého kamaráda - pejska, 

a tak jsme uvítali projekt "Čtení 

s pejskem" roudnické knihovny. 

Po vzájemném seznámení s 

pejskem Uli, pokyny jeho 

paničky a paní knihovnice, jsme 

se dali do čtení. Předčítali jsme 

z knihy E. Frynty - J. Lukase 

"Nová knížka pro děti o 

chvástavém štěněti". Po 

předčtení si děti mohly psí 

holčičku Uli pohladit a dát ji 

mlsku. 
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Listopad – Alenka v kraji zázraků 

Po téměř dvou letech jsme opět vyrazili za kulturou, tentokrát do pražského divadla Hybernia na 

rodinný muzikál Alenka v kraji zázraků, inspirovaný Alenkou z říše divů. V pohádkovém příběhu s 

barvitou a všestranně nápaditou 

scénou, v příběhu plném líbivé 

muziky, moderního tance, kouzel a 

triků se dětem v nádherných 

kostýmech představilo několik postav 

– malá a velká Alenka, Kloboučník, 

Zajíc Březňák, Houseňák, přemoudřelý 

Valibuk, potrhlý bílý a černý rytíř, 

vypočítavá, zlá i svůdná Srdcová 

královna, laskavá Bílá královna, Bílý 

králíček, ad. Ze známých herců a 

zpěváků jsme v hlavních rolích poznali 

Dagmar Patrasovou, Martinu 

Pártlovou, Davida Gránského a Bořka 

Slezáčka. Představení, které jsme 

sledovali ze třetí a čtvrté řady, se 

všem zúčastněným moc líbilo a bylo 

pro všechny pohádkovým naladěním 

před blížícími se Vánocemi.   

Listopad – Bumbác ball 

Dne 10. 11. 2017 jsme se zúčastnili 4. ročníku 

turnaje v bumbác balle, který se konal jako každým 

rokem v Litoměřicích. Pětičlenný tým ve složení 

Natálie Berkyová, Simona Špičková, Natálie 

Šipošová, Tomáš Kokeš a Radek Tokár se umístil na 

4. místě. Při utkáních nás opouštělo sportovní štěstí 

a všechny zápasy jsme prohráli o jeden nebo dva 

body. Sportovní akce se nám líbila a těšíme se na 

příští turnaj, na který se technicky lépe připravíme, 

abychom vybojovali některou z medailí. 
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Listopad – Dopravní hřiště 

Dopravní výchova je součástí školního 

vzdělávacího plánu žáků I. stupně. Na 

litoměřické dopravní hřiště se děti vždy 

těší. Trocha teorie, seznámení s terénem 

a hurá na kola. Dodržování bezpečné 

jízdy a pravidel silničního provozu je 

podmínkou pro získání "řidičáku na 

kolo". Na ten si ale děti počkají až do 

jara. 

Prosinec – Mikulášská nabídka 

I letos nás v čase předvánočním navštívil 

Mikuláš se svými pomocníky. Zlobivé děti, 

vědomy si svých prohřešků, ihned zpytovaly 

svědomí a slibovaly, že se polepší. Každá třída 

měla připravené básničky, za které byli žáci 

sladce odměněni. Věříme, že po návštěvě 

zástupců nebe i pekla máme ve škole jen 

samé hodně děti. Děkujeme paní Havlasové 

za zapojení do naší akce a dodání sladkých 

balíčků, ze kterých děti měly velkou radost.  

Prosinec – Vánoční čtení v knihovně 

V předvánočním shonu není od věci se na chvilku 

zastavit a odpočinout si. Nejlépe s knihou. Paní 

knihovnice pro nás měla nachystané čtení z knihy 

Zuzany Pospíšilové "Kouzelné vánoční sny". Potom 

jsme vyráběli vánoční přáníčka a bavili se u 

pracovních listů s vánoční tématikou.  
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Prosinec – Návštěva Podřipského betlému 

 V čase adventu jsme navštívili 

unikátní Podřipský betlém v 

Bechlíně. Čekala nás tam nejen 

komentovaná prohlídka betlému, 

ale také dílnička, kde si děti 

vyrobily krásné náramky a také 

jsme se dozvěděli, jak se vyrábí 

panenky z šustí i s názornou 

ukázkou. Velké díky patří 

manželům Šustrovým za pěkně 

strávený den plný vánoční 

pohody.  

Prosinec – Vánoční besídka 

21. 12. 2017 byl v naší škole dnem ve znamení vánoční besídky. Žáci 1. stupně se seznámili a 

zopakovali si znalosti, které se váží k tématu Vánoc. Měli možnost zahrát si vánoční AZ kvíz. Dále na 

žáky čekalo rozkrojení jablíček a pouštění si lodiček ze skořápek. Samozřejmě nechyběl ani zpěv koled 

a všemi očekávané rozbalování 

dárečků pod stromečkem. 

Všichni jsme si pochutnali na 

námi upečeném cukroví. V 

závěru besídky si žáci 1., 2., 5. a 

9. třídy připravili pro své 

spolužáky (3. a 4. třídy) 

pohádku "Tři prasátka". Velkou 

odměnou byl potlesk, nadšené 

reakce diváků a sladkosti, které 

si spolužáci pro malé herce 

nachystali. Vánoční besídka se 

velmi vydařila a všichni se již 

těšili na Ježíška, který navštíví 

24. 12. naše domovy.  
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Leden – Tři králové 

 

Leden – Návštěva Podřipského muzea 

V rámci učiva dějepisu jsme navštívili Podřipské muzeum. Období pravěku nás hodně zajímalo, a tak 

jsme se chtěli dozvědět více. Díky této exkurzi 

si pamatujeme, co je to hmotná kultura, jaká 

pravěká naleziště jsou v našem okolí a také 

třeba to, jak se ženy tenkrát zdobily. Velice nás 

zaujal model domu z mladší doby kamenné. V 

muzeu jsme se dověděli nejen mnoho 

zajímavého o historii, ale také jsme se podívali, 

jak si naši předci představovali okolí Řípu v 

daleké budoucnosti.  

 

Únor – Výstava Děti a zvířata 

 Máme rádi zvířata – zpíváme ve škole v jedné písničce. A protože máme opravdu rádi zvířata, 

vypravili jsme se za nimi do Litoměřic na výstavu Děti a zvířata v areálu Zahrady Čech. Hned u vchodu 

nás přivítal malý poník. Čekaly nás znalostní testy ze života zvířat. Zvládli jsme je na jedničku. Velmi 
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zajímavá byla přednáška o včelkách s ochutnávkou 

medu. Obdivovali jsme obrovské králíky a hladili jejich 

kožíšky. Z klecí na nás vrkali holubi, kokrhali kohouti, 

kdákaly slepice. V bazénku si plavčily malé kachničky. 

Návštěvu jsme zakončili „pochováním“ hada a 

pomazlením s kočičkami. Velký pavouk sklípkan nás 

popohnal k odchodu na autobus.  

 

 

 

 

Březen – O nejrychlejšího bruslaře 

Zase po roce naši bruslaři, tentokrát ve složení Radek Tokár, Lukáš Jakubec, Jana Němečková a Lucie 

Kratochvílová, vyrazili na závody v bruslení do Litoměřic. Opět suverénní byla Jana Němečková, která 

s přehledem obhájila první místo z předchozích let. Ostatním chyběl pověstný kousíček štěstí a 

zdařilejší technika jízdy, kterou 

vypilujeme v příštím školním roce na 

našem zimním stadionu. 
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Březen – Za sněženkami 

Rok se s rokem sešel a 

dobříňský sněženkový háj 

na nás volá: „Letos máte 

zpoždění, tak honem nebo 

vám odkveteme!“ Když 

honem, tak honem. Skočili 

jsme do vlaku a hurá za 

sněženkami. Některé 

kvítky jsme našli i pod 

sněhem. „Vždyť jsem 

sněženka podsněžník, tak 

čemu se divíte“, zvonily na 

nás bílé zvonečky. Ledový 

vítr se nám dostal pod bundy, a tak jsme se na zpáteční cestě zahřáli na úžasném dobříňském hřišti. 

Tak, sněženky, za rok zase na shledanou. 

 

Březen – Velikonoční výstava 

Příchod jara a svátků Velikonoc jsme si zpříjemnili 

návštěvou Městské knihovny, kde probíhala Velikonoční 

výstava. V sále knihovny jsme nahlédli do tradice zdobení 

kraslic voskovou technikou, paličkování, vypalovaní 

obrázků do dřeva a zdobení velikonočních perníků. Také 

jsme ochutnali pečené dobroty, které nám moc chutnali. 

Odcházeli jsme se spoustou zážitků a příjemným 

naladěním. 
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Březen – H. CH. Andersen 

Dnes jsme prožili dopoledne s H. Ch. 

Andersenem. Letošní téma bylo pro 

mladší děti zaměřené na knihu J. 

Čapka - Povídání o pejskovi a kočičce. 

Po úvodním seznámení se slavným 

spisovatelem H. Ch. Andersenem a 

jeho tvorbou pro děti jsme si 

připomněli povídky z knihy Povídání o 

pejskovi a kočičce.  

Duben – Ukliďme Česko 

6. 4. 2018 byl dnem ve znamení projektu "Ukliďme svět. Ukliďme Česko". Naše škola se do akce 

zapojila již po několikáté. Počasí nám přálo a žáci, vybaveni pytli, rukavicemi, odhodláním odlehčit 

přírodě od odpadků, se vydali do dvou lokalit v Roudnici nad Labem. 1. stupeň uklízel okolí parku pod 

rozhlednou a 2. stupeň se podílel na sběru odpadu cyklostezky u Labe. Nemilým překvapením se při 

hledání odpadků stal nález injekční stříkačky v parku pod rozhlednou. Žáci měli tedy možnost sledovat 

zásah Městské policie Roudnice nad Labem při jejím odstranění. Velkou odměnou jim byla pochvala a 

poděkování strážníků. Celkem 

se naplnilo 9 pytlů odpadu, 

které byly odvezeny 

Technickými službami města 

Roudnice nad Labem. Tímto 

bych ráda poděkovala všem 

zúčastněným za jejich 

nasazení při sběru. Tento 

projekt se stal na naší škole 

tradicí, a proto si příští rok 

můžeme v kalendáři opět 

označit dubnové datum a 

připsat "Ukliďme Česko." 
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Duben – Den Země 

"Den Země" si lidé po celém světě 

připomínají 22. dubna. Proto čtvrteční výuka 

(19. 4.) na I. stupni byla ve znamení toho 

svátku. Projekt byl rozdělen do třech částí - 

půda, vzduch a voda. Žáci se nejprve blíže 

dozvěděli proč se "Den Země" slaví, a kde 

tato tradice vznikla. Shlédli animovaný 

příběh o vzniku naší planety a poté se 

všichni proměnili v badatele. Zkoumali 

složení půdy v okolí naší školy. Své závěry 

pečlivě zapisovali a prezentovali před 

spolužáky. Z vědců se rázem změnili v 

zahradníky. Každý si do svého kelímku zasadil hrášek nebo semínka afrikánů. Nyní se budou muset o 

své rostlinky pečlivě starat a také pozorovat jak rostou. V závěru celku půda, žáci vyplnili kvíz, který 

byl zaměřený na odhad rozkladu různého odpadu v přírodě. Při vyhodnocení byli všichni velmi 

překvapeni délkou rozkladu některých odpadků. Další část projektu byla zaměřena na vzduch. Žáci se 

seznámili s funkcí a užitkem větrných elektráren. Každý si pak vyrobil svou mini větrnou elektrárnu v 

podobě větrníku, který vyzkoušel v přírodě. Poslední oddíl - voda - žáci trávili u potoku, který protéká 

nedaleko naší školy. Všichni se pokusili zalovit v jeho vodách a vybádat, jaký podvodní svět ukrývá. 

Bohužel jsme ulovili různé druhy trav a šneka, který do vody asi omylem spadl. V závěru projektu žáci 

vytvořili lesní mandalu, na kterou použili jen materiál z přírody. Cestou do školy někteří žáci bez 

jakéhokoliv upozornění začali sbírat poházené odpadky, které do přírody nepatří. Tímto byl dokonale 

naplněn záměr celého projektu. 

Duben – Malá kopaná 

V úterý 24. dubna jsme se 

opět zúčastnili tradičního 

turnaje v malé kopané v 

Dlažkovicích. Počasí tentokrát 

bylo vlídnější než minulé 

roky, nic tedy nebránilo 

zahrát si dobrý fotbal. Naši 

školu reprezentovali Tomáš 

Kokeš, Milan Dunko, Ruda 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017/2018 

26 

Stojka, Lukáš Jakubec a Marek Šulc. Byli jsme nasazeni do tzv. skupiny ,,smrti" spolu s družstvem Ústí, 

Kadaně a Duchcova. Po vítězství nad Ústím 3:2, remízou 1:1 s Kadaní a prohrou 3:2 s Duchcovem jsme 

měli všichni 4 body. Na skóre vyhrálo družstvo Ústí před námi, Kadaní a Duchcovem. V semifinále 

jsme rozstříleli vítěze druhé skupiny Lovosice 6:0. Ve finále jsme se znovu potkali s Ústím a tentokrát 

jsme opět zvítězili, ovšem až na penalty 2:1. Vítězství nám opět zajistilo letenky na MČR v Hradci 

Králové. 

Duben – Výtvarná soutěž Říp – symbol české státnosti 

Městská knihovna Ervína Špindlera, Galerie moderního umění a ZŠ Jungmannova v Roudnici nad 

Labem vyhlásila soutěž na téma „Říp – symbol české státnosti“. Žáci naší školy se zúčastnili výtvarné 

soutěže. Různými výtvarnými technikami vytvořili práce, které se hodnotily ve školním kole a dále nás 

budou reprezentovat v této soutěži. Slavnostní vyhodnocení soutěže proběhne 24. května 2018 od 

17:00 hodin v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem. 

 

Květen – Lehkoatletický čtyřboj 

 Za krásného počasí se sjeli sportovci ze 

speciálních škol Litoměřicka na Tyršův 

stadion v Roudnici nad Labem, kde probíhal 

lehkoatletický čtyřboj. Závodilo se ve 4 

disciplínách, a to v běhu na 60 metrů, hodu 

kriketovým míčkem, skoku dalekém a 

dlouhých bězích. První tři nejlepší na 

stupních vítězů za své výkony dostali 

http://www.zsp.rete.cz/img/akce-rip18/rip_01.jpg
http://www.zsp.rete.cz/img/akce-rip18/rip_02.jpg
http://www.zsp.rete.cz/img/akce-rip18/rip_03.jpg
http://www.zsp.rete.cz/img/akce-rip18/rip_09.jpg
http://www.zsp.rete.cz/img/akce-rip18/rip_07.jpg
http://www.zsp.rete.cz/img/akce-rip18/rip_10.jpg
http://www.zsp.rete.cz/img/akce-rip18/rip_04.jpg
http://www.zsp.rete.cz/img/akce-rip18/rip_05.jpg
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medaile, diplomy a věcné ceny. Sportovci z naší školy byli velice úspěšní, získali 6 cenných kovů. V 

pořadí škol jsme se umístili na 4. místě za prvními Litoměřicemi, druhými Dlažkovicemi a třetím 

Štětím. První tři školy byly odměněny dorty a poháry. Roudnická škola lehkoatletický čtyřboj pořádá 

vždy po dvou letech, takže v roce 2020 se budeme opět těšit. Sportu zdar, atletice zvláště. 

Květen – Výstava na zámku 

V našich domácnostech je spousta 

odpadů. Některé odpady recyklujeme 

(papír, PET lahve), biologické 

kompostujeme (odpady z kuchyně), 

železo odvážíme do sběrny, dosloužilé 

elektrické spotřebiče do sběrných 

dvorů. Z některých „odpadů“ lze 

udělat i zajímavé výrobky, které dále 

mohou zaujmout, potěšit a inspirovat. 

O tom se mohly přesvědčit děti na 

výstavě v prostorách roudnického 

zámku. 

 

Květen – MČR v malé kopané 

JSME MISTŘI!!! 
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Červen – Mezinárodní den dětí 

Za slunečného počasí jsme oslavili Den 

dětí na hřišti v Podluskách. Děti po splnění 

8 disciplín dostaly odměnu. Poté si bříška 

naplnily opečeným buřtem. Největší 

radost v parném dnu jim udělalo 

zavlažování, pod kterým se osvěžily.  

 

Červen – O kohoutkovi a slepičce 

Na začátek června si žáci II. třídy připravili pro své spolužáky 

představení "O kohoutkovi a slepičce". Poctivě jsme nacvičovali, 

vyráběli masky a rekvizity. V den "D" jsme postupně pozvali žáky 

celé školy, aby zhlédli nacvičenou pohádku. Herci měli ze začátku 

mírnou trému, která ale během hraní opadla. Velkou odměnou 

nám byl potlesk, pochvala od spolužáků a žáci III. třídy si pro nás 

nachystali i sladké překvapení. Neusneme na vavřínech a v novém 

školním roce se můžete těšit na další, námi nacvičené pohádky.  

Červen – Pasování na čtenáře 

7. 6. se stal pro naše prvňáčky 

významným dnem. Během školního 

roku se žáci museli "skamarádit" s 

písmeny a jejich úsilí mělo být náležitě 

oceněno. V kinosále roudnického 

zámku byli naši prvňáci slavnostně pasováni a stali se "Rytíři řádu 

čtenářského". Po složení čtenářského slibu žáci obdrželi "Pasovací glejt" a 

pozornost ve formě knihy a malé sladkosti. Po ceremoniálu se žáci vyfotili s 

králem a tento slavností den jsme zakončili zmrzlinou. Ráda bych 

poděkovala rodičům za podporu a pevné nervy při domácí přípravě. Velký 

dík patří též knihovně Ervína Špindlera, která pasování připravila. 
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9.2 Celoškolní projekty 

Les ve škole 

Tak jako minulý školní rok, tak i letos probíhal projekt Les ve škole. Výuka probíhala jak ve škole, tak i 

v terénu. Zapojili jsme se též do celorepublikové akce s názvem „Ukliďme Česko“.  

Ovoce do škol 

Jedná se o projekt, kdy je žákům celé školy 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. 

Dotační program „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2018“  - program zaměřený 

na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování. 

 

10  Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

V tomto školním roce byla provedena kontrola ČŠI.  

11  Základní údaje o hospodaření školy 

viz. Příloha 

12  Údaje o zapojení školy do rozvojových a 

mezinárodních programů 

Škola nebyla zapojena do rozvojových a mezinárodních programů. 
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13  Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání 

v rámci celoživotního učení 

Škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

14  Údaje o předložených a školou realizovaných 

projektech financovaných z cizích zdrojů 

Dotační program „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2018“ – program zaměřený na 

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

programu specifické primární prevence ve výuce. Celková částka 25 600 Kč byla určena na úhradu 

dvou dvoudenních kurzů v problémové třídě, které organizuje Projekt Odyssea.    

15  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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