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VÝROČNÍ    ZPRÁVA   O   ČINNOSTI   ŠKOLY 

školní rok 2015/2016 

 

 

1. Základní údaje o škole 

1.1 škola 

Název školy :          Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice 

Adresa          :          Základní škola, Sady pionýrů 355/2, 410 02  Lovosice 

Právní forma :          příspěvková organizace 

IČO               :          46773461 

IZO               :          600 081 478 

Identifikátor školy : 102 317 208 

Vedení školy         :  Mgr. Jarmila Višňovcová, ředitelka 

                                  Mgr. Hana Kracíková, zástupkyně ředitelky 

Kontakt                 :   telefon                     416 532 624, 734428694, 734428695 

                                  fax                           416 532 624 

                     e-mail                       1zslovo@iol.cz 

                                  web                          www.1zslovosice.cz  

 

 

Kapacita školy      :   660 žáků 

 

1.2 součástí školy  

Školní družina, která je umístěna v ulici  Školní 7.  

Kapacita školní družiny:  120 žáků. 
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1.3 zřizovatel 

 

Název zřizovatele :    Město Lovosice 

Adresa:                      Školní 2,4  410 30 Lovosice  

Právní forma:             obec 

IČO:                           00263991 

 

1.4 součástí školy  

Školní družina, která je umístěna v ulici Školní 7.  

Kapacita školní družiny:  120 žáků. 

 

1.5 základní údaje o součástech školy 

 

Součást školy Počet 

tříd/oddělení 

Počet žáků Počet žáků na 

třídu 

Počet žáků na 

pedagoga 

1. stupeň ZŠ 11 244 22,18 20 

2. stupeň ZŠ 11 264 24 14,19 

Školní družina 4 120 30 24 

 

1.6 Materiálně technické podmínky školy 

 

Ve škole je 28 učeben, z toho 7 odborných (pracovna fyziky, chemie, hudební výchovy, 

školní kuchyňka, dílna a dvě počítačové učebny), 1 tělocvična, žákovská a učitelská 

knihovna, učebna DAP a logo, sál. 

Pracovna fyziky a chemie zároveň slouží jako kmenové třídy. K výuce tělesné výchovy 

kromě tělocvičny již řadu let využíváme městská sportoviště – halu Chemik, halu U stadionu, 

plavecký bazén, atletický stadion. Z tohoto důvodu v rozvrhu zařazujeme hodiny tělesné 

výchovy v dvouhodinových blocích.   

Ke škole patří i školní hřiště, které využívají k výuce tělesné výchovy hlavně třídy 1. stupně. 

Je také k dispozici ostatním školám. Odpoledne a o víkendech i ostatní lovosické mládeži.  

Součástí školy je školní družina, ke které patří pozemek se zahradou, vybudovanými hracími 

koutky, které slouží k výchovně vzdělávací činnosti, odpočinku i zábavě dětí.  

Ve školním roce 2015/2016 byl průběžně doplňován fond učebnic, zejména interaktivních, 

literatura pro učitele a knihy do školní knihovny.  Z projektu Kniha můj přítel z podpory OP 

VK byly zakoupeny nové knižní tituly pro žáky na čtenářské dílny.  Z projektu S nadšením do 



 

 

práce z podpory OP VK byla vybavena školní dílna.  Do dvou tříd byly pořízeny interaktivní 

tabule. Z výhry Domestos byla provedena rekonstrukce WC u školní tělocvičny v hodnotě 

300.000,- tisíc korun. V roce 2016 byla zahájena rekonstrukce fasády školy.  

 

1.7 Údaje o školské radě 

 

Datum zřízení:         01. 01. 2006 

Počet členů školské rady:         6 

Kontakt:          Jana Nováková – předsedkyně, 739 660 196 

Složení školské rady po volbách pro období 2016 – 2020 

Za Městský úřad Lovosice:              Ing. Milan Dian, PhD 

                                                          Bc. Lenka Lízlová 

Zástupci rodičů:                               Ing. Hana Kratochvílová 

                                                                 Jana Nováková 

Zástupci pedagogů:                           Mgr. Jaroslav Koskuba 

                                                          Mgr. Miroslava Hellerová   

 

1.8 Údaje o občanském sdružení při škole   

Registrace:              25. 6. 2010 

Zaměření:  

              - poskytovat organizační pomoc, podporu a příspěvky na kulturní, společenské a   

                sportovní činnosti školy 

              - poskytovat finanční příspěvky na zakoupení cen a odměn žákům 

              - usilovat a upevňovat vzájemnou spolupráci mezi rodiči a učiteli 

              - zapojovat se do života školy 

Získávání finančních prostředků pro uskutečňování zájmových činností: 

             - prodejem výrobků žáků 

             - prodejem sběru druhotných surovin 

             - prodejem kaštanů a léčivých bylin 

       K naplnění svého cíle sdružení spolupracuje s jinými neziskovými organizacemi v České 



 

 

       republice i v zahraničí a s orgány místní samosprávy. 

       Sdružení není založeno za účelem podnikání 

Kontakt:                                          Ing. Monika Kratochvílová, tel. 777173625 

 

 

 

2. Přehled vzdělávacích programů  

 

 

Vzdělávací program  

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ( viz. 

Rámcový vzdělávací program pro základní 

vzdělávání, č.j. MSMT-2647/2013-210 

Školní vzdělávací program Škola pro život – 

škola pro tebe. 3. verze od. 1. 9. 2013 

 

 

Školní rok 2015/2016 byl ukončen s 509 žáky, 33 učiteli, 5 vychovatelkami, 5 asistentkami 

pedagoga, 9 provozními pracovníky, 3 učitelkami na mateřské dovolené.  

 

3. Přehled pracovníků školy  

 

3.1 Základní údaje o zaměstnancích školy 2015/2016 

 

Počet zaměstnanců celkem 55 

Počet učitelů ZŠ 33 

Počet vychovatelek ve ŠD 5 

Počet správních zaměstnanců 9 

Počet na mateřské dovolené 3 

Asistenti pedagoga 5 

 

 

 



 

 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 

 

Pedagogičtí 
pracovníci 

Funkce Úvazek Roků 
pedagogické 
praxe 

Stupeň 
vzdělání 

Aprobace 

1. 
učitel 1. stupně 

ZŠ 

1 23 magisterské 
učitel 1. stupně 

ZŠ 

2. 
učitel 2. stupně 

ZŠ 

1 9 magisterské 
Čj-D 

3. 
učitel 1. stupně 

ZŠ 

1 20 magisterské 
Spec. pedagogika 

4. 
učitel 2. stupně 

ZŠ 

1 24 magisterské 
Rj – Aj- VV 

5. 
učitel 2. stupně 

ZŠ 

1 37 magisterské 
Čj - D 

6. 
učitel 1. stupně 

ZŠ 

1 18 magisterské 
učitel 1. stupně, + 

spec. pedagogika 

7. 
učitel 2. stupně 

ZŠ 

1 22 magisterské 
M- Tp 

8. 
učitel 1. stupně 

ZŠ 

1 11 magisterské 
učitel 1. stupně 

ZŠ 

9. 
učitel 2. stupně 

ZŠ 

1 13 magisterské 
Nj 

10. 
učitel 2. stupně 

ZŠ 

1 3 magisterské 
Č -Ov 

11. 
učitel 1. stupně 

ZŠ 

1 10 magisterské 
učitel 1. stupně 

ZŠ 

12. 
učitel 1. stupně 

ZŠ 

1 16 magisterské 
učitel 1. stupně 

ZŠ 

13. 
učitel 1. stupně 

ZŠ 

1 26 magisterské 
učitel 1. stupně 

ZŠ 

14. 
učitel 2. stupně 

ZŠ 

1 3 magisterské 
Z -ICT 

15. 
učitel 2. stupně 

ZŠ 

1 22 Inženýr, DVP 
Př - Ch 

16. 
učitel 1. stupně 

ZŠ 

1 26 magisterské 
učitel 1. stupně 

ZŠ 

17. 
učitel 2. stupně 

ZŠ 

1 21 magisterské 
TV - Ov 

18. 
učitel 2. stupně 

ZŠ 

1 19 magisterské 
TV - Z 

19. 
učitel 2. stupně 

ZŠ 

0,45 42+ magisterské 
Rj - Hv 

20. 
učitel 2. stupně 

ZŠ 

0,45 16 magisterské 
Č - Nj 



 

 

21. 
učitel 1. stupně 

ZŠ 

1 18 magisterské 
učitel 1. stupně 

ZŠ 

22. 
učitel 2. stupně 

ZŠ 

1 25 magisterské 
TV - Ov 

23. 
učitel 1. stupně 

ZŠ 

1 12 magisterské 
učitel 1. stupně 

ZŠ + Speciální 

pedagogika 

24. 
učitel 2. stupně 

ZŠ 

1 14 bakalářské 
Tv  

25. 
učitel 2. stupně 

ZŠ 

1 9 magisterské 
Aj 

26. 
učitel 2. stupně 

ZŠ 

1 9 střední s MZ 
učitel 1. stupně 

ZŠ (§32 odst. 1 

písm. b „doplňuje 

si studium 

27. 
učitel 2. stupně 

ZŠ 

1 34 magisterské 
Tv - Př 

28. 
učitel 2. stupně 

ZŠ 

1 29 magisterské 
Rj - Z 

29. 
učitel 2. stupně 

ZŠ 

1 20 magisterské 
Čj - Hv 

30. 
učitel 2. stupně 

ZŠ 

1 32 magisterské 
M-Ch 

31. 
učitel 2. stupně 

ZŠ 

1 27 magisterské 
M - Z 

32. 
učitel 2. stupně 

ZŠ 

0,77 38 magisterské 
M - Vv 

33. 
učitel 2. stupně 

ZŠ 

1 3 Inženýrské, DVP 
M -F 

 

3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků  

Ve školním roce 2015/2016 nesplňovala odbornou kvalifikaci jedna učitelka. Odbornou 

kvalifikaci si doplňuje kombinovaným studiem na pedagogické fakultě. V měsíci květnu byl 

přijat za dlouhodobě nemocného učitele učitel s bakalářským titulem. V tabulce nejsou 

uvedeny učitelky na MD – celkem 3, vychovatelky – celkem 4, asistenti pedagoga – celkem 5 

Kvalifikace celkem:      31 učitelů odborně kvalifikovaných, 2 učitelé bez odborné kvalifikace 

                                                 4 vychovatelky  100,00% odborná kvalifikace 

                                                 5 asistentů pedagoga splňuje odbornou kvalifikaci 

Celková odborná kvalifikace pedagogických pracovníků ve školním roce 2015/2016   

                                                              93, 93% 



 

 

3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

 

Pedagogové učitelé do 35 
let 

35 – 45 let 45 – 55 
let 

55 – důchodový 
věk 

důchodci 

s odbornou 
kvalifikací 

5 12 8 2 4 

z toho ženy 5 12 8 2 4 

bez odborné 
kvalifikace 

1 1 0 0 0 

z toho ženy 1 0 0 0 0 

 

3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících 

 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

1. účetní 1 SŠ 

2. školník 1 SOU 

3. uklízečka 1 základní 

4. uklízečka 1 základní 

5. uklízečka 1 SOU 

6. uklízečka 1 SOU 

7. uklízečka 1 SOU 

8. pomocný pracovník 

ve školství 

1 SŠ 

9. pomocný pracovník 

ve školství 

1 SOU 

 

V tabulce jsou uvedeni pomocní pracovníci ve školství financováni z rozvojového programu 

úřadu práce 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Údaje o přijímacím řízení a o zařazování dětí 

 

   4.1 Zápis k povinné školní docházce 

 

Počet prvních 

tříd ve školním 

roce 2015/2016 

Počet dětí 

přijatých do 

prvních tříd ve 

školním roce 

2015/2016 

Z toho počet 

dětí starších 6- 

let ( nástup po 

odkladu) 

Počet dětí 

zapsaných 

pro školní 

rok 

2016/2017 

Počet odkladů 

pro školní rok 

2016/2017 

3 62 15 44 7 

 

4.2 Výsledky přijímacího řízení 

 

Školní docházku 
ukončilo 

Na střední 
odborné školy s 
maturitou 

Na střední 
odborná učiliště 

Na gymnázium (4 
leté, 8 leté) 

Celkem 77 žáků    

 z toho z 9. ročníků 62 11 11 

z nižších ročníků  0 2 2 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

5.1. Prospěch žáků ZŠ ve školním roce 2015/2016 

1. pololetí 

Celkový průměrný prospěch žáků 1. 687 

Stupeň hodnocení 
prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 260 

prospěl 216 

neprospěl 24 

nehodnocen 7 

 

2. pololetí 

Celkový průměrný prospěch žáků 1. 729 

Stupeň hodnocení 
prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 262 

prospěl 231 

neprospěl 11 

nehodnocen 0 

 

5. 1. 1. Údaje v tabulkách  

Tabulka č. 1. Přehled prospěchu žáků v číslech 

    

Roční
k 

Počet 
klasifikovaných 
žáků 

Prospěli s 
vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli Nehodnoceni 

 1. pol 2. pol 1. pol 2. pol 1. pol 2. pol 1. pol 2. pol 1. pol 2. pol 

1. 61 60 61 59 0 1 0 0 0 0 

2. 50 51 49 48 1 3 0 0 0 0 

3. 48 47 39 37 9 10 0 0 0 0 

4. 41 41 27 30 13 10 1 1 0 0 

5. 44 44 21 23 22 21 1 0 0 0 

6. 67 65 21 21 38 42 7 3 3 0 

7. 64 65 12 11 41 50 7 4 4 0 

8. 56 58 15 19 35 35 6 4 0 0 

9. 74 73 15 14 57 59 2 0 0 0 

celkem 507 505 260 262 216 232 24 11 7 0 



 

 

 

 Tabulka č. 2.  Přehled prospěchu žáků v % 

 

Ročník Počet 
klasifikovaných 
žáků 

Prospěli s 
vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli Nehodnoceni 

 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol 

1. 61 60 100% 0,98% 0,00% 0,01% 0% 0% 0% 0% 

2. 50 51 0,98% 0,94% 0,02% 0,05%    0% 

3. 48 47 0,81% 0,78% 0,18% 0,21%    0% 

4. 41 41 0,65% 0,73% 0,31% 0,24% 0,02% 0,02%  0% 

5. 44 44 0,47% 0,52% 0,50% 0,47% 0,02%   0% 

6. 67 65 0,31% 0,32% 0,56% 0,64% 0,10% 0,04% 0,04% 0% 

7. 64 65 0,18% 0,16% 0,64% 0,76% 0,10% 0,06% 0,06% 0% 

8. 56 58 0,26% 0,32% 0,62% 0,60% 0,10% 0,06%  0% 

9. 74 73 0,20% 0,19% 0,77% 0,80% 0,02%   0% 

celkem 507 505 0,51% 0,518
% 

0,426% 0,457% 0,047% 0,021
% 

0,013
% 

0% 

 

 

5.2.  Přehled o udělených výchovných opatřeních po třídách za školní rok 2015/2016 

    

Třída Počet 
žáků 

Pochvaly 
TU 

Pochvaly 
ŘŘ 

Napomenutí 
TU 

Důtky 
TU 

Důtky ŘŠ 

1.A 19 6 0 1 0 0 

1.B 21 7 0 0 0 0 

1. C 20 5 0 0 0 0 

2. A 26 4 0 0 0 0 

2. B 25 7 0 1 0 0 

3. A 24 1 0 0 0 0 

3. B 23 0 0 3 1 1 

4. A 20 1 0 7 4 1 

4. B 22 1 0 1 0 0 

5. A 23 6 1 5 0 0 

5. B 21 1 0 9 4 0 



 

 

6. A 23 1 0 7 2 0 

6. B 24 8 0 2 0 2 

6. C 20 6 0 1 0 2 

7. A 22 0 0 1 2 16 

7.B 23 0 1 10 3 4 

7.C 20 4 0 6 2 5 

8.A 29 2 0 1 5 10 

8. C 29 27 0 8 4 1 

9. A 25 1 8 3 0 7 

9. B 22 0 1 0 0 2 

9. C 27 0 2 0 0 2 

          

Tabulka č. 3. Přehled snížených zámek z chování u jednotlivých tříd 

 

Třída 1. pololetí 2. pololetí 

uspokojivé neuspokojivé uspokojivé neuspokojivé 

1.A 0 0 0 0 

1.B 0 0 0 0 

1.C 0 0 0 0 

2.A 0 0 0 0 

2.B 0 0 0 0 

3.A 0 0 0 0 

3.B 0 0 1 0 

4.A 2 0 0 0 

4.B 0 0 0 0 

5.A 0 0 0 0 

5.B 0 0 0 0 

6.A 0 0 0 0 

6.B 0 0 0 0 

6.C 1 0 1 0 

7.A 1 0 1 0 

7.B 0 0 0 0 

7.C 0 0 0 0 



 

 

8.A 0 1 1 1 

8.C 0 0 1 0 

9. A 0 0 0 0 

9.B 0 0 0 0 

9.C 0 0 0 0 

5. 2. 1 Souhrn snížených známek z chování 

       1. pololetí 0,61 % (4(4+0) žáků z 507) 

       2. pololetí 2,87 % (6(5+1) žáků z 505) 
 

 

 

5. 3. Celkový počet zameškaných hodin ve školním roce 2015/2016 

 1. pololetí  

Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

Omluvených 19686 38,600 

neomluvených 320 0,627 

2. pololetí 

Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

Omluvených 28607 56,202 

neomluvených 307 0,603 

 

Vysoké počty zameškaných hodin jsou způsobeny zrovna tak jako v loňském školním roce 

tím, že rodiče absolvují se svými dětmi velmi často rodinnou dovolenou a ozdravné pobyty 

mimo jarní a hlavní prázdniny, a dále i to, že někteří rodiče potvrdí a omluví svým dětem i 

evidentně zbytečně zameškanou docházku do školy. Neomluvené hodiny byly  řešeny podle 

metodického pokynu k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, 

prevenci a postihu záškoláctví MŠMT č.j. 10 194/2002-14. Během školního roku byly řešeny 

tři závažné případy záškoláctví s OSPODEM. Ve všech případech se jednalo o záškoláctví 

s vědomím rodičů.  

 



 

 

5. 4. Údaje o integrovaných žácích 

Integrace žáků: na konci školního roku bylo integrováno celkem 38 žáků. Z toho na  

1. stupni 19 žáků, na 2. stupni 18 žáků. Se zdravotním postižením 37 žáků, s IVP 38 žáků.   

Přehled postižení 

Název poruchy specifikace Počet žáků 

Specifické poruchy učení Dyslexie, dysortografie, dyskalkulie,  20 

Vady řeči – středně těžké Narušená komunikační schopnost, 

palatofonie, palatolálie, 

9 

Vývojové poruchy 
chování 

ADHD 5 

Autismus  3 

Nadprůměrné intelektové 
schopnosti 

 0 

Celkem – zvýšené výdaje 
z prostředků MŠMT 

 38 

 

 

5. 5 Poradenské služby poskytované školou  

Škola nabízí poradenské služby, které jsou zaměřeny na: 

- prevenci školní neúspěšnosti 

- primární prevenci sociálně patologických jevů 

- poradenskou podporu při volbě povolání 

- odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími 

potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním 

znevýhodněním 

- péči o vzdělávání žáků mimořádně nadaných 

- péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování 

- metodickou podporu učitelům 

5. 5. 1 Výchovné poradenství  

V školním roce 2015/2016  ve škole pracovali dva výchovní poradci. Jeden pro žáky 

s poruchami učení a druhý pro žáky s výchovnými problémy a pro volbu povolání.  

     Hlavní náplní práce výchovného poradce – speciálního pedagoga je práce s žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Na základě žádosti zákonných zástupců a zpráv ze 

školského poradenského zařízení pomáhá třídním učitelům a učitelům vypracovat pro žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami individuální vzdělávací plány. Na zpracování IVP se 



 

 

podílejí i učitelé těch předmětů, ve kterých se porucha učení projevuje. Plnění IVP je pro 

všechny vyučující závazné jeho plnění se 4x ročně kontroluje.      

V rámci konzultačních hodin výchovný poradce řeší problémy žáků s učením, vztahy mezi 

spolužáky, a chování k učitelům.  

          

5. 5. 2 Kariérové poradenství 

 

V rámci kariérového poradenství byla v průběhu roku zajišťována pravidelná a aktuální 

informovanost žáků o přijímacím řízení na střední školy prostřednictvím předmětu volba 

povolání a nástěnky – základní informace o středních školách a učebních oborech, dnech 

otevřených dveří, přijímacích zkouškách, o systému přijímacího řízení a možnosti podání 

dvou přihlášek. Tyto informace byly také zveřejněny na webových stránkách školy. 

Žáci 9. tříd hromadně navštívili IS ÚP v Litoměřicích a byla jim doporučena i návštěva 

individuální s rodiči. Prezentace středních škol „Škola 2016“ v Litoměřicích   se v říjnu 

deváté ročníky zúčastnily s třídními učiteli a výchovnou poradkyní.  Vybraní žáci byli na 

exkurzi na SOŠ Stříbrníky v Ústí nad Labem. Proběhlo několik individuálních konzultací s 

rodiči vycházejících žáků a pohovory s žáky samotnými o budoucí profesní volbě a způsobu 

přijímacího řízení. Základní instrukce k přijímacímu řízení byly rodičům předány na první 

třídní schůzce prostřednictvím třídních učitelů a nástěnky. Výukou předmětu Volba povolání 

byla zkvalitněna informovanost žáků o možnostech dalšího studia. Žáci by měli mít přehled o 

vzdělávacím systému u nás. 

 

5. 5. 3 Výchovná činnost: 

Kariérový poradce je též výchovným poradcem pro řešení výchovných problémů žáků. 

Spolupracoval na prevenci šikany a sociálně patologických jevů.  

Pomáhal při řešení výchovných problémů  učitelům, vedl pohovory s rodiči a žáky. 

Proběhlo pět výchovných komisí. Jedna se žákyní prvního stupně čtyři se žáky druhého 

stupně, při nichž se řešily výchovné problémy. Šestkrát se sešla výchovná komise k řešení 

záškoláctví žáků.   

V oblasti výchovné práce výchovný poradce spolupracoval se školní psycholožkou a 

ostatními učiteli při řešení výchovných problémů a záškoláctví některých žáků. Prováděl 

šetření vztahů ve třídě 4. A a práci s IVýP u problémového žáka v této třídě. V 7. A třídě 

spolupracoval s třídní učitelkou na pravidlech třídy a jednání s rodiči u „kulatého stolu“. 



 

 

Celý školní rok probíhala příprava na nastávající změny od 1. 9. 2019 vyplývajících ze změn 

školského zákona a vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 

týkajících se společného vzdělávání. 

 

 

5. 5. 4. DAP a logopedická poradna  

Udržujeme si stále vysokou úroveň práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

DAP a LOGO vedly kvalifikované učitelky, které mají specializaci speciální pedagog. Na 

konci školního roku navštěvovalo DAP celkem 21 žáků. Z celkového počtu 38 integrovaných 

žáků ve škole.  

Logopedickou poradnu navštěvovalo celkem 38 žáků z 1. třídy 26 žáků, 2. třídy 7 žáků, 3. 

třídy 3. žáci, 4. třída 1 žák, 6. třída 1 žák 

                                        

5.6.  Školní rok 2016/2017  

 

Ve školním roce 2016/2017 se vyučuje ve: 

   - 22 třídách ( 11 tříd na 1. stupni školy, 11tříd na druhém stupni) 

   - na začátku školního roku nastoupilo 522žáků 

   - podle 4. verze školního vzdělávacího programu Škola pro život – škola pro tebe se bude   

     vyučovat ve všech ročnících 1. i 2. stupně.  

- pedagogické obsazení školy je zajištěno  

 

Potřeba pedagogických pracovníků ve školním roce 2016/2017 
 

 

 1. stupeň 2. stupeň celkem 

Počet tříd 11 11 22 

Počet třídních 
učitelů 

11 11 22 

Počet ostatních 
učitelů 

2 8 10 

Počet oddělení 
školní družiny 

4 0 4 

Počet vychovatelů 5 0 5 

Počet asistentů 3 1 4 



 

 

 

5.7 Plnění učebních osnov, učebních plánů, vzdělávání žáků ve školním roce 2015/2016 

 

Učební osnovy byly splněny ve všech předmětech. Výuka probíhala podle 3. verze školního   

vzdělávacího programu Škola pro život - škola pro tebe. 

Žáci byli vedeni ke zlepšování komunikace a spolupráce mezi sebou, k uvědomění si    

důležitosti komunikace s učiteli, k učení se toleranci a spolužití s ostatními, k respektování    

práce druhých lidí, k uplatňování svých práv a zároveň k odpovědnosti za plnění svých  

povinností. Školní vzdělávací program byl doplněn o nová povinná témata – výchova ke 

zdraví, dopravní výchova, korupce, obrana vlasti, finanční gramotnost, ochrana člověka za 

běžných rizik a mimořádných událostí. Výuka těchto témat byla zařazena do předmětů jako 

průřezové téma, jak na 1. tak na druhém stupni základní školy, jako projekt nebo samostatný 

předmět – finanční gramotnost v 9. ročníku. Velký důraz byl kladen na zařazování 

průřezových témat. 

Na 1. i 2. stupni školy byla práce v hodinách založena na aktivním zapojování žáků  

do vyučování, interaktivním vyučování, prací s informacemi. Důležitou součástí byly   

projektové a tematické hodiny. Od sedmého ročníku si povinně žáci zvolili další cizí jazyk. 

Jako další cizí jazyk byla vyučována - němčina a ruština. Žáci měli možnost navštěvovat 

nepovinné předměty -  na 1. i 2. stupni pěvecký sbor Koťata, na 1. stupni žáci 4. 5. tříd 

německý jazyk. Z nabídky volitelných předmětů si žáci vybrali konverzaci v anglickém 

jazyce, konverzaci v německém jazyce, sportovní hry, digitální fotografii, domácnost, 

technické práce, společenskovědní seminář. Práce ve volitelných předmětech byla převážně 

praktického charakteru.  

 

Přehled volitelných předmětů ve školním roce 2015/2016 

Ročník: 7 

Název volitelného předmětu Počet hodinové dotace týdně 

Sportovní hry  1 

Konverzace v anglickém jazyce 1 

Domácnost 1 

 



 

 

Ročník: 8 

Název volitelného předmětu Počet hodinové dotace týdně 

Sportovní hry  1 

Technické práce 1 

Konverzace v německém jazyce 1 

 

Ročník: 9 

Název volitelného předmětu Počet hodinové dotace týdně 

Digitální fotografie 1 

Společenskovědní seminář 1 

Sportovní hry 1 

 

Přehled nepovinných předmětů ve školním roce 2015/2016 

Ročník: 

Název nepovinného předmětu Počet hodinové dotace týdně 

Německý jazyk (1. stupeň) 1 

Sborový zpěv (1. a 2. stupeň) 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Učební plán 1. stupeň 

 

Učební plán 1. stupně 

Vzdělávací 

oblast 

Vyučovací 

předmět 
1. 

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 

 

5. 

ročník 

Povinná 

časová 

dotace 

Disponibilní 

časová 

dotace 

Celková 

časová 

dotace 

Jazyk a 

jazyková 

komunikace 

Český 

jazyk a 

literatura 
8(7+1) 8(7+1) 8(7+1) 8(7+1) 8(7+1) 35 5 40 

Anglický 

jazyk 1(0+1) 2(0+2) 3 3 

3 

9 3 12 

Matematika a 

její aplikace 

Matematika 

5(4+1) 5(4+1) 5(4+1) 

5(4+1) 5(4+1) 

20 5 25 

Informační a komunikační 

technologie 0 0 0 0 1 1 0 1 

Člověk a jeho 

svět 

Prvouka 2(1+1) 2 3 0 0 6 1 7 

Vlastivěda 

Přírodověda 
0 0 0 3 3 6 0 6 

Umění a 

kultura 

Hudební 

výchova 
1 1 1 1 1 5 0 5 

Výtvarná 

výchova 1 1 1 2 

2 

7 0 7 

Člověk a zdraví Tělesná 

výchova 
2 2 2 2 2 10 0 10 

Člověk a svět 

práce 

Pracovní 

činnosti 1 1 1 1 

1 

5 0 5 

Celková 

povinná časová 

dotace 

 

21 22 24 25 

 

 

26 104 14 118 

Vysvětlivky: červená barva – časová dotace celkem; černá- disponibilní časová dotace; zelená-  

integrovaná hodina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Učební plán 2. stupeň 

Učební plán 2. stupeň 

Vzdělávací oblast Vyučovací 

předmět 

6. 

ročník 

7. 

ročník 

8. 

ročník 

9. 

ročník 

Povinná 

časová 

dotace 

Disponibilní 

časová 

dotace 

Celková 

časová 

dotace 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk a 

literatura 

5(4+1) 

4(3+1) 4 

5(4+1) 

15 3 18 

Anglický jazyk 3 3 3 3 12 0 12 

Německý jazyk, 

ruský jazyk-

druhý cizí jazyk 0 2 2 2 6 6 6 

Matematika a 

její aplikace 

Matematika 

4 4(3+1) 5(4+1) 

5(4+1) 

15 3 18 

Informační a 

komunikační 

technologie 

Informační a 

komunikační 

technologie 1 1(0+1) 1(0+1) 0 1 2 3 

Člověk a 

společnost 

Dějepis 
2 2 2 

2(1+1) 
7 1 8 

Výchova k 

občanství a ke 

zdraví 2(1+1) 1 1 1 5 0 5 

Člověk a příroda Fyzika 2(1+1) 2(1+1) 
2 2 6 2 8 

Chemie 
0 0 2 2 4 

 
4 

Přírodopis 
2 

2(1+1) 
0 

2(1+1) 
4 2 6 

Zeměpis 
2 

2(1+1) 2(1+1) 
1 5 2 7 

Člověk, ochrana a 

podpora zdraví 0 0 3(2+1) 0 3 0 3 

Umění a kultura Hudební výchova 
1 1 1 1 4 0 4 

Výtvarná 

výchova 2 2 1 1 6 0 6 

Člověk a zdraví Tělesná výchova 
2 2 2 2 8 0 8 

Člověk a svět 

práce 

Člověk a svět 

práce 1 1 0 1 3 0 3 

Volitelné 

předměty 

 

 1 1 1 0 3 3 

Celková povinná 

časová dotace 

 

29 30 32 31 98 24 122 

Vysvětlivky: červená barva – časová dotace celkem; černá- disponibilní časová dotace; zelená 

 

 

 



 

 

 

5.7.1 Organizace výchovně-vzdělávacího procesu 

Ve školním roce se vyučovalo ve 22. třídách, 11 na 1. stupni 11 na druhém stupni. 

Organizace výuky je dána rozvrhem hodin pro jednotlivé třídy, který navazuje na rozvrh 

využívaných prostor mimo školu, tj. hala Chemik, hala U stadionu, plavecký bazén, 

obsazeností odborných učeben a dělením žáků na skupiny.  

Výuka ve všech třídách začíná denně 8. 05 hodin. Každá hodina trvá 45 minut. Mezi 

hodinami jsou 10 minutové přestávky. Velká přestávka trvá 20 minut, polední 45 minut. 

Poslední hodina odpoledne končí v 15. 25 hodin. 

Žáci 1. stupně mají dopolední vyučování nejdéle 6 vyučovacích hodin, žáci 2. stupně 

zpravidla 2x týdne odpolední vyučování do 15. 25 hodin. 

Škola zajišťuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Žáci jsou 

individuálně integrováni do běžných tříd. Pracují podle IVP s upravenými metodami a cíli. 

Šest integrovaných žáků pracovalo s pomocí asistentky. Chod školy, chování žáků, povinnosti 

žáků, školy a rodičů upravuje školní řád. Je pravidelně revidován a upravován podle 

momentální situace. Je to dokument, který upravuje v praxi školský zákon a je povinností 

žáků rodičů i učitelů jej plně dodržovat. 

Pravidelně v průběhu celého školního roku připravujeme akce pro předškoláky a kroužek pro 

předškolní děti. Budoucí žáci prvních tříd se mohou v 10 po sobě jdoucích týdnech seznámit 

s chodem školy, novými spolužáky a připravit se na vstup do školy. Tradicí se staly také dny 

otevřených dveří. Vždy v lednu na jeden týden otevíráme školu veřejnosti. Pro budoucí žáky 

6. tříd ze spádových obcí připravujeme výuku nanečisto. Koncem školního roku 2014/2015 a 

začátkem školního roku  2015/2016 škola oslavovala své 125 výročí výstavou na sále školy. 

Výstava byla prezentací minulosti a současnosti školy.  

5.7.1.1 Klima školy je velmi dobré. Každoročně škola vyhodnocuje klima mezi žáky i mezi 

učiteli. Důležitá témata se snaží odstraňovat. Velmi závažným problémem jsou vztahy ve 

třídách. Proto již od třetího ročníku probíhaly 1x za měsíc třídnické hodiny. Cílem práce 

třídních učitelů bylo vytvářet fungující třídní kolektiv, vytvořit příjemné klima třídy, bojovat 

proti sociálně patologickým jevům, které panují mezi lidmi a dotýkají se i žáků školy. 

Obsah třídnických hodin úzce korespondoval s průřezovým tématem osobnostní a sociální 

výchova a etickou výchovou. 



 

 

Tabulka: cíle a obsah třídnických hodin  

Termín v měsíci - 

datum 

Náplň 

22/9 Pravidla třídy 

Cíl: Stanovit si vzájemná pravidla, abychom se ve třídě cítili dobře a 

bezpečně. 

6/10. 

 

 

„Vzájemné představení" 

Cíl: Rozvoj mezilidských vztahů, pozorného naslouchání a vzájemné 

komunikace 

3/11. 

 

"Face to face" 

Cíl: Posílení sebevědomí prostřednictvím kladných zpětných vazeb. 

1/12. 

 

 

„Anděl“ 

Cíl:  Posilování sebevědomí a upevňování pozitivních hodnot a postojů 

žáků. 

 

5/1. 

 

 

„Srdce třídy“  

Cíl: Posílení sebevědomí. Pozitivní zpětná vazba. Uznání každého 

člena kolektivu za jeho součást. 

 

16/2. 

 

 

„Moje slzy“ 

Cíl: Ukázat dětem, že pláč je přirozeným vyjádřením smutku, lítosti a 

jiných emocí, které jsou stejně rovnocenné jako smích a radost. 

1/3. 

 

 

„Společný dům“ 

Cíl: Posilovat sebevědomí, zodpovědnost, upevňovat a posilovat 

pozitivní hodnoty a zdravé postoje žáků. Vysvětlit pojmy tolerance a 

intolerance. 

 

30/3.-9/4. 

 

Ozdravný pobyt – „Pozdrav Zemi“ 

Cíl: Upevňovat a posilovat pozitivní hodnoty a zdravé postoje žáků.  

 

3/5. 

 

 

„Internet“ 

Cíl: Zvýšit povědomí o bezpečnosti internetu a digitální komunikace, 

prozkoumat pozitivní a negativní prvky internetu, ilustrovat možná 

nebezpečí přijímání neznámých "přátel" na sociálních sítích. 

 

7/6. 

 

„Cesta“ 

Cíl: Rozvoj mezilidských vztahů a vzájemné spolupráce. 

 

 

V komunikaci s okolím se snažíme využívat informační systém – program Bakalář v podobě 

elektronické žákovské knížky; rodiče mají možnost okamžité reakce na výsledky vzdělávání 

svých dětí, zadávání domácích úkolů, zápisy z hodin umožňují zpětnou vazbu mezi učitelem a 

rodiči. Škola je zapojena již šestým rokem do projektu Rodiče vítáni a Pro školy 



 

 

Ve vzdělávání žáků a plnění osnov ŠVP velmi dobře fungují i webové stránky školy, každá 

třída má své vlastní stránky kam vyučující vkládají nejen týdenní plány ale i doplňující učivo, 

odkazy na zajímavá témata apod.  

Součástí školního vzdělávacímu programu je i dokument „Hodnocení žáků ve vzdělávacích 

oborech.“ V každém předmětu zařazeném do učebních osnov jsou vypracována přesná 

kritéria pro hodnocení kvality výsledků vzdělávání. Žáci sami provádí sebehodnocení a 

zakládají si vlastní portfolia. 

Materiální vybavení školy v současné době odpovídá požadavkům na moderní formy výuky. 

Ve výuce je plně využita interaktivita s využitím interaktivních tabulí. Učitelé samy 

zpracovávají digitální učební materiály. V předmětech jako je český jazyk, přírodopis, 

chemie, německý jazyk, zeměpis, fyzika pracují s digitálními učebnice Fraus. Do dalších let 

počítáme s nákupem dalších interaktivní tabulí a vybavení třídy tabletami. V roce 2015/2016 

se škola zapojila do výzvy č. 56 OP VK pod názvem projektu Kniha můj přítel. Z finančních 

prostředků se škole podařilo vybavit školní knihovnu na zajištění čtenářských dílen pro žáky. 

Ze stejných prostředků se žáci zúčastnili jazykově-vzdělávacího pobytu v Německu a 

vzdělávali se pomocí e-learingového kurzu v anglickém a německém jazyce.   Z výzvy č. 57 

OP VK pod názvem S nadšením do práce byla vybavena školní dílny nářadím a materiálem. 

Další finanční prostředky z dotačních programů jsme získali z dotačního programu Ústeckého 

kraje Prevence rizikového chování na Adaptační kurz pro žáky 6. tříd, z dotačního programu 

Města Lovosice Sport a volný čas pro žáky 8. a 9. tříd na cyklistický kurz a turistický 

kroužek.    

Jsme školou spolupracující s Pedagogickou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 

v Ústí nad Labem. Pravidelně u nás vykonávají praxi studenti- budoucí pedagogové. Naši žáci 

se účastní akcí UJEP např. Škola techniky. 

 

5.7 2. Průběh a výsledky vzdělávání - hodnocení práce podle ŠVP 

  

5.7.2. 1 Na konci 1. období  

Učivo 1. až 3. ročníku bylo zvládnuto podle tematických plánů ŠVP bez problémů. Do výuky 

byla zařazována skupinová práce, frontální a činnostní vyučování, didaktické hry, práce s 

interaktivní tabulí. Využívaly se názorné pomůcky, kalkulačky, didaktické karty, soutěže, 

projekty. V hodinách jsou žáci hodnoceni známkou, v případě neúspěchu hodnocením 



 

 

slovním. Rodiče vědí, že se nejedné o nedostatečnou ale o motivaci ke  školní práci. Učitelé 

používají též motivační razítka („chválím“, „pěkné“, „pěkná úprava“, „piš lépe“, „škrábeš 

jako kocour“, „nevzdávej se a bojuj“). Dále používají písemné testy, hodnocení skupinové 

práce, motivační soutěže. Na konci roku učitelé provádí společné vyhodnocení a každého 

žáčka odmění malou odměnou a diplomem.  Důležité práce si žáci ukládají do portfolia, které 

je rozděleno podle předmětů. Žáci pracují podle týdenních plánů. Plán obsahuje probírané 

učivo na daný týden důležité informace pro rodiče, pomůcky na celý týden. V druhých třídách 

probíhala celoroční soutěž „Cesta za pohádkou“. Žáci získávali za určité aktivity úkoly a 

cvičení samolepky, razítka s tématikou pohádek. Každý měsíc se seznamovali s jednou 

českou pohádkou – čtenou, video.   

Český jazyk 

V českém jazyce žáci zvládají v písemném projevu použití gramatických tvarů, principy 

pravopisu, abecedně řadí slova. Rozlišují větu jednoduchou a souvětí. Poznají stavbu slova a 

tvoří nová slova od kořene slova. Rozeznávají obojetné souhlásky, správně píšou y/i po 

obojetných souhláskách. Zpaměti jmenují vyjmenovaná slova a jejich použití v textu. 

Rozpoznávají podstatná jména a slovesa. Znají mluvnické významy podstatných jmen a 

správně píšou vlastní jména. Skloňují podstatná jména a časují slovesa. Třídí ohebné slovní 

druhy. 

Užívají souvislého mluveného projevu, reprodukují text podle osnovy. Popisují jednoduchý 

předmět. Píší správně tvary písmen a číslic, vyplní poštovní formulář. Plynule čtou text 

s porozuměním a vyjadřuji vlastní postoj k přečtenému textu. Rozeznávají základní literární 

pojmy a tvořivě pracuji s literárním textem. Jsou schopni správného dorozumívání ve škole i 

mimo školu. Dokážou rozlišit druhy hlásek, správně odůvodní y/i po tvrdých a měkkých 

souhláskách, správně napíší tvar písmen, reagují na pokyny učitele. Rozliší podstatná jména, 

slovesa, předložky, psát správně vlastní jména. Dokážou samostatně vypracovat zadané 

úkoly. Od prvního ročníku čtou s porozuměním, reprodukují přečtený text. Na konci prvího 

ročníku byli žáci pasováni na čtenáře. Přednáší zpaměti ve shodném frázování a tempu. 

Zvládají hygienické návyky při čtení a psaní. Učivo se podle časového rozpracování 

tematických plánů zvládlo dobře 

Matematika 

V matematice používáme při výuce prvky profesora Hejného.  Žáci porovnají množství a 

velikost a provádí lineární uspořádání. Poznají a určí základní tvary v rovině, porovnají 



 

 

velikost útvarů (bod, čára, úsečka, přímka, obrazce-obdélník, čtverec, čtyřúhelník, 

trojúhelník, kruh, kružnice). Měří a odhadují délku úsečky. Čtou, zapisují a porovnají 

přirozená čísla v oboru do 1000. Provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými 

čísly. Písemně a pamětně sčítají, odčítají a násobí v oboru do 100. Zaokrouhlují čísla v oboru 

přirozených čísel. Zobrazí číslo na číselné ose. Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikují a 

modelují osvojené početní operace. Násobí a dělí mimo obor násobilky. Orientují se v čase, 

převádí jednotky.  

Prvouka 

Žáci se orientují v místě bydliště a v okolí školy, orientují se v plánku. Určují polohu ČR, 

sousedních států, státní symboly. Orientují se ve vztazích v rodině, jsou tolerantní ke svému 

okolí. Žáci pozorují změny v přírodě během čtyř ročních období, rozliší živé a neživé složky 

přírody, lidské výrobky. Žáci popisují lidské tělo – stavba těla, svaly, kosti, nejdůležitější 

vnitřní orgány člověka. Žáci znají základní pravidla první pomoci. Prohloubili si a pochopili 

vztah člověka k životnímu prostředí, odpovědnost k ochraně přírody. Prohloubili si schopnost 

aktivního naslouchání a dobré komunikace mezi žáky i dospělými, respektování se a 

vzájemnou pomoc, toleranci jiných sociálních skupin. 

Anglický jazyk  

Výsledky vzdělávání ve třídách jsou výborné. Děti angličtina baví, nebojí se přihlásit, 

promluvit. Důraz je kladen především na znalost slovní zásoby, ale žáci zvládnou s pomocí 

učitele sestavit i krátké věty, zeptat se a odpovědět na základní otázky (jméno, věk, pocity, 

oblíbené jídlo / hračka). Ve výuce je využíváno mnoho her, soutěží, pohybová činnost, říkadla 

a písničky. Podporujeme zdravou soutěživost a nadšení cizím jazykem. Výuka se neobejde 

bez četného opakování (hl. výslovnost). 

Výtvarná výchova, pracovní činnosti 

ŠVP ve výtvarné výchově a pracovních činnostech umožňuje žákům rozvíjet tvořivost, 

fantazii, kreativitu, jemnou motoriku. Žák se učí vnímat své pocity, krásu přírody. Žáci 

pracují s různým materiálem – přírodní materiály, ekologický odpad a další. 

Tělesná výchova 

V hodinách tělesné výchovy se žáci seznámili s různými sportovními a pohybovými 

aktivitami. Chápou a dodržují pravidla při hrách. Dodržují základní pravidla bezpečného 

chování a hygieny při pohybových činnostech. Znají a užívají pojmy tělovýchovného 

názvosloví. Zvládají gymnastické prvky, cvičení při doprovodu hudby, plavání, bruslení. 



 

 

5.7.2. 2 Na konci 2. období  

 

Při výuce používána skupinová práce, frontální a činnostní vyučování, didaktické hry, 

interaktivní tabule. Využívaly se názorné pomůcky, kalkulačky, didaktické karty, soutěže, 

projekty. V hodnocení výsledků žáků jsou preferovány písemné práce, testy, diktáty, ústní 

zkoušení, referáty, úprava sešitů, skupinová práce. Do předmětů byla zařazena průřezová 

témata OSV, VDO, VEGS, MV, EVVO, MEV. Do jednotlivých předmětů byl integrován 

doplňující předmět Etická výchova s tematickými celky: Základní komunikační dovednosti, 

Pozitivní hodnocení sebe a druhých, Tvořivost a základy spolupráce a Základy asertivního 

chování. 

V rámci hodnocení se využívá vlastní sebehodnocení žáků, kdy se žáci vyjadřují k výsledkům 

své vlastní práce, ale také práce ostatních.(Hra na učitele = odůvodni svoje hodnocení, proč 

jsi dal ..známku?) 

Další formou hodnocení jsou portfolia, která mají žáci založena od začátku školního roku a 

zakládají si tam své práce.  

Český jazyk 

V českém jazyce žáci zvládají v písemném projevu použití gramatických tvarů, zvládají 

principy pravopisu. 

Najdou v textu a odliší slova jednovýznamová a mnohovýznamová, rozlišují význam slov. 

Poznají kořen slova, pracují s tvary slov a dokážou pomocí přípon a předpon vytvořit slova 

příbuzná. 

Správně doplní i, y uvnitř slov podle toho, zda se jedná o vyjmenovaná slova a slova 

příbuzná. 

Rozpoznávají jednotlivé slovní druhy – ohebné i neohebné. Určují mluvnické kategorie 

podstatných jmen a sloves, užívají je správně v psaném projevu. Zvládají základní pravidla 

syntaktického pravopisu. Rozeznávají nespisovné tvary od spisovných, v psaném a mluveném 

projevu nepoužívají nespisovných tvarů slov. Odlišují větu jednoduchou od souvětí, změní 

větu jednoduchou na souvětí a naopak. Vhodně užívají spojovacích výrazů a vyhledají je ve 

větě. Určují ve větě základní skladební dvojice a rozliší podmět a přísudek holý a rozvitý. 

Žáci plynule čtou, dokáží komunikovat v běžných situacích, vypravují. Ústně formulují pocity 

z četby. Ve výuce se osvědčilo zapojení rodičů při společné četbě. Rodiče i prarodiče 

navštívili třídy, aby dětem četli a vyprávěli o knížkách, které oni sami četli, když byli dětmi. 

Všichni žáci se naučili báseň do školního kola recitační soutěže.  



 

 

Cizí jazyk       

Při výuce jsou využívány především metody frontálního vyučování, výklad (v mateřském 

jazyce pro snadnější pochopení učiva - gramatika), samostatné činnosti, opakování 

(procvičování slovní zásoby, výslovnost), využívání různých her a soutěží, dialogů. Žáci si 

postupně rozšířili slovní zásobu i schopnost tvořit věty a odpovídat na otázky, více uplatňují 

gramatické struktury. 

 Matematika 

V matematice žáci čtou a porovnávají čísla do milionu, sčítají a odčítají zpaměti i písemně 

čísla v oboru do milionu. Řeší i obtížnější slovní úlohy. Písemně dělí jednociferným 

dělitelem, dělí se zbytkem. Písemně násobí jednociferným a dvojciferným činitelem. Převádí 

jednotky hmotnosti, délky, objemu, času. Umí vypočítat aritmetický průměr čísel. Čtou 

v jízdním řádu. Zapisují číslo zlomkem, sčítají zlomky se stejným jmenovatelem. Řeší slovní 

úlohy se zlomky. Žáci počítají rovnice a nerovnice. V geometrii žáci rýsují rovnoběžky, 

různoběžky, kolmé přímky, osu úsečky. Narýsují pravoúhlý trojúhelník, kružnici, obdélník a 

čtverec, rovnoběžník a pravidelný šestiúhelník. Vypočítají obvod a obsah obdélníků a čtverců. 

Rozdílem, součtem a násobkem Vypočítají povrch krychle a kvádru. 

Přírodověda 

V přírodovědě žáci poznávají vybrané rostliny podle jejich vnější stavby těla. Charakterizují 

základní rozdíly mezi dřevinami, bylinami a houbami. Rozlišují nejznámější listnaté a 

jehličnaté stromy, rozlišují rostliny na chráněné, jedovaté a léčivé. Poznají rostliny okrasné, 

kulturní a plané. Účastní se soutěží Elko kvete.Uvádí příklady praktického využití 

hospodářských rostlin, zařazují jednotlivé rostliny a živočichy do daných společenstev, 

posuzují význam zelených rostlin pro život ostatních organizmů. Rozlišují základní horniny a 

nerosty, vyjmenují využití některých hornin a nerostů. Poznávají zástupce nejznámějších 

skupin živočichů, určují je podle jejich typických znaků, rozdělují organismy do známých 

skupin podle stavby těla a druhu potravy, kterou přijímají. Jmenují způsoby ochrany přírody. 

Žáci 4. tříd se zapojují do projektu Spring alive, spolupracují s Českou ornitologickou 

společností. 

Změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů, správně přiřadí veličinu 

k její jednotce, provádí převody jednotek. Umí se zachovat v situacích ohrožujících zdraví 

člověka a v situacích simulujících mimořádné události. Ošetřují drobná poranění a přivolají 

lékařskou pomoc. Znají důležitá telefonní čísla.              



 

 

Vlastivěda 

Ve vlastivědě žáci porovnávají rozlohu ČR v Evropě vzhledem k sousedním státům, člení 

území ČR. 

Rozlišují správu měst a obcí. Odlišují národnosti, etnické a náboženské skupiny a tolerují je. 

Určují polohu hl. města Prahy a vybraných měst ČR v rámci krajů. Určují některá významná 

místa a města svého regionu, informují ostatní o jejich zajímavostech a vyhledají zajímavosti 

z historie svého kraje. Součástí výuky by i celoroční projekt k 700. výročí Karla IV.   

Vysvětlí pojem vlast, vlastenectví, demokracie a demokratický stát. Rozliší hlavní orgány 

státní moci a některé její zástupce, vyjmenují státní symboly a objasní jejich význam a způsob 

jejich používání. 

Orientují se v mapách a plánu, rozumí jejich obsahu, grafice a vysvětlivkám.  Určí hlavní 

světové strany v přírodě i dle kompasu nebo buzoly.   

Různými způsoby vyjadřují základní mezilidské vztahy v rodině, rozlišují mezi osobními  

a neosobními vztahy, posoudí názor jiných lidí a vhodně na něj reagují, dokážou se podřídit 

kompromisu případně ustoupit.  

Orientují se na časové přímce. Charakterizují pravěk a způsob života starých Slovanů. 

Vyjadřují rozdíl mezi pověstí a historickou skutečností.  

Výtvarná výchova, pracovní činnosti 

ŠVP ve výtvarné výchově a pracovních činnostech umožňuje žákům rozvíjet tvořivost, 

fantazii, kreativitu, jemnou motoriku. Žáci rozlišují různé linie, barvy, tvary, objekty, 

rozpoznávají jejich základní vlastnosti a vztahy. Uplatňují je podle svých schopností při 

vlastní tvorbě, vychází ze svých vlastních prožitků a fantazie. Žák se učí vnímat své pocity, 

krásu přírody. Žáci pracují s různým materiálem – přírodní materiály, ekologický odpad a 

další.  

Tělesná výchova 

V hodinách tělesné výchovy se žáci seznámili s různými sportovními a pohybovými 

aktivitami. Chápou a dodržují pravidla při hrách. Dodržují základní pravidla bezpečného 

chování a hygieny při pohybových činnostech. Znají a užívají pojmy tělovýchovného 

názvosloví. Zvládají gymnastické prvky, cvičí při doprovodu hudby, plavání, bruslení. 

 

 

 



 

 

 

 

5. 7. 2. 3. Na konci 3. období (druhý stupeň) 

 

Podle ŠVP začala škola vyučovat ve školním roce 2007/2008  na 2. stupni od 6. ročníků. 

V roce 2015/2016 se vyučovalo podle ŠVP ve všech ročnících druhého stupně podle 3. verze 

ŠVP. 

Stálý problém je v pochopení rozvoje klíčových kompetencí u žáků.  

Hodnocení jednotlivých vzdělávacích oborů 

Jazyk a jazyková komunikace 

V českém jazyce jsou žáci schopni pracovat s jazykovými příručkami, chápou základní 

pravopisná pravidla, rozpoznávají slovní druhy.... 

Při výuce jsou užívány různé formy práce - skupinová práce, projektové vyučování, různé 

materiály k procvičování učiva - pracovní listy, interaktivní tabule. Hodně oblíbená je práce 

s textem, řízený rozhovor, diskuse. Velký důraz je kladen na čtenářskou gramotnost. Díky EU 

penězům se obnovil knižní fond v žákovské knihovně a zavedly se čtenářské dílny.  Žáci se 

účastnili olympiády v českém jazyce. Cílem soutěže bylo ověření znalostí z českého jazyka a 

české literatury. Do učiva byly zařazeny mezipředmětové vztahy: Z- Česká republika., Př- 

cvičení s přírodní tématikou, D- obsahy historických děl a průřezová témata MEV- tisk, 

hledání chyb, Etická výchova. Vyhovující jsou učebnice nakladatelství Fraus, občas doplněné 

o alternativní texty, (Drama, Příběhy a Pohádky, báje, mýty). V hodinách českého jazyka je 

využívána často interaktivní tabule, programy TS Český jazyk na PC, ukázky z literatury 

zprostředkované žákům poslechem ukázek na CD nebo ukázkami z filmů na DVD. Náměty 

do hodin si učitelé předávají. Součástí literární výchovy byla návštěva divadelních 

představení v divadle v Mostě-Prokletí rodu Baskervillů aneb Pozor zlý pes a Golem, 

v divadle Pod Palmovkou – Poprask na laguně 

V cizím jazyce - německý jazyk vyučován v 7. -9. ročníku jako druhý cizí jazyk. Žáci 

celkem dobře reagují na motivaci uplatnění cizího jazyka při pobytu v zahraničí, tak k využití 

v zaměstnání. Osvědčilo se interaktivní vyučování NJ pomocí internetu. Žáci průměrně 

zvládli daný objem učiva. V hodinách byl kladen důraz zejména na mluvený projev, 

osvojování si komunikačních dovedností v cizím jazyce. Po ukončení 7. ročníku jsou žáci 

schopni formulovat jednoduché věty ze základní slovní zásoby, reagovat na jednoduché 

otázky, orientují se ve slovní zásobě daných celků. Své jazykové znalosti si žáci zdokonalili 



 

 

na týdenním jazykovém pobytu v Drážďanech  hrazeném z peněz EU. Absolvovali 90 minut 

výuky němčiny denně s rodilým mluvčím 

V devátých třídách probíhala výuka online jazyky s jednohodinovou dotací týdně v rámci 

Výzvy č. 57.  

Anglický jazyk se učí žáci povinně od 1. třídy. Proto je dobrá návaznost na učivo 1. stupně. 

Výsledky vzdělávání v anglickém jazyce jsou průměrné. Ve výuce Aj jsou používány nové 

učebnice MORE1a sada MORE1 s DVD, CD-Romem pro interaktivní tabuli, online 

procvičování, Extra učebnici. Učebnice je moderní, zajímavá a velmi dobře zpracovaná s 

dostatečným množstvím učebních materiálů, cvičení k procvičování a opakování. V každé 

lekci je vyvážen poměr všech dovedností – poslech, mluvení, čtení, psaní + gramatická část a 

slovní zásoba. V devátých třídách probíhala výuka online jazyky s jednohodinovou dotací 

týdně v rámci Výzvy č. 57.  

Pro řadu žáků byla tato forma výuky velmi přínosná. Žáci měli výbornou příležitost rozvinout 

své dovednosti hlavně v konverzaci a porozumění. Při závěrečném hodnocení si žáci 

uvědomili potřebu znalosti cizího jazyka v dnešním světě.  

Ruský jazyk -  vyučován v 7. -9. ročníku jako druhý cizí jazyk. Představu o jazyce měli 

někteří žáci zpočátku zkreslenou. Pravděpodobně počítali s úplnou shodou ruského jazyka 

s českým. Ústní projev celkem žáci zvládli, písemný byl problematičtější vzhledem 

k rozdílnosti používaného písma. Na konci deváté třídy by se žáci (každý dle svých možností) 

v jednoduchých situacích domluvili. 

 Člověk a společnost 

V dějepisu po ukončení 9. třídy jsou žáci schopni orientovat se v historickém čase, pracují s 

časovou přímkou… Objasňují důležité historické mezníky v našich i světových dějinách. Při 

výuce byly střídány různé formy vyučování, práce s různorodými zdroji informací- 

encyklopedie, internet, DVD, referáty, diskuse, dramatizace událostí. Žáci pracovali 

s učebnicemi FRAUS. Olympiády z dějepisu se účastnili dva žáci ve školním kole. Do výuky 

v 9. ročníku byl zařazen projekt Holokaust. Žáci navštívili pevnost Terezín. Výchova k 

občanství a ke zdraví se vyučovala stále v 6. ročnících s dvouhodinovou dotací týdně, 

vzhledem k integraci s výchovou ke zdraví. V ostatních ročnících s jednohodinovou dotací Při 

výuce byly používány učebnice Fraus, didaktické hry, projekty. Žáci v hodinách komunikují, 

řeší praktické problémů, diskutují o problémech společnosti. Žáci připravují na každou 

hodinu aktuality a průběžně referáty (na zadané téma), které přednášejí ostatním spolužákům. 

Ve výuce je také využívána interaktivní tabule. Do učiva byla zařazena všechna průřezová 

témata.  



 

 

Matematika a její aplikace 

 V matematice se klade důraz na porozumění základním pojmům a postupům matematice a 

jejich vztahům. Žáci se učí řešit problémové situace a úlohy z běžného života. Seznamují se 

se základy algebry. Osvojují si aritmetické operace, propojení matematiky s reálnou situací. 

Žáci se studijními předpoklady se mohli plně připravovat ke studiu na střední školy, rozvíjet 

logiku, řešit složité úlohy v rámci doučování během 2. pololetí.  Rezervy v matematickém 

vzdělání jsou v soustředění se a čtenářské gramotnosti. Početná byla účast žáků v soutěžích 

Pythagoriáda, Matematický klokan  

Člověk a příroda 

V zeměpisu jsou nové formy práce podle ŠVP pro žáky atraktivní. V 6. ročníku mají žáci 

založeno portfolio, do hodin jsou velmi často zařazovány kvízy, hry, soutěže.  Součástí výuky 

zeměpisu se staly již tradičně projektové dny, Den Země a Den Evropy. Nejvíce jsou 

zařazována průřezová témata environmentální výchova, výchova demokratického člověka, 

výchova v evropských globálních souvislostech. Žáci soutěžili v zeměpisné olympiádě. Bez 

výrazného úspěchu V přírodopise učivo navazuje na pojetí ekologického přírodopisu. Důraz 

ve výuce byl kladen na samostatnost, kooperativní učení, práci v týmu. Tyto formy přijímají 

žáci se zájmem, pracují velmi zodpovědně, rychle.  

Obsahem učiva byly laboratorní práce zaměřené na zkoumání, práce s mikroskopem, 

provádění pokusů a pozorování.  

Ve fyzice a v chemii žákům nejvíce vyhovuje práce s interaktivní tabulí, skupinová práce a 

pracovní listy, výklad, procvičování, didaktické hry, nově zařazená výuka v programu Smart, 

který používáme v práci s interaktivní tabulí, práce s ostatními materiály jako např. časopisy, 

encyklopedie, tabulky apod.  

Chemie je naopak s pochopením zákonitostí pro žáky složitá. Zde si žáci osvojují základní 

chemické děje, reakce a využití chemie v běžném životě, plní úkoly chemické olympiády a 

účastní se soutěže Mladý chemik. V rámci hodin chemie žáci zažili výuku trochu jinak 

v rámci projektu Hodina moderní chemie VŠCHT 

Svět práce 

Ve vzdělávací oblast Svět práce chlapci i dívky plnili tematický okruh Práce s materiály. Díky 

EU penězům Výzvy č. 57 byla vybavena školní dílna o kvalitní nářadí. Na každého žáka 

připadne samostatný nástroj. Dívky v 7. ročníku tematický okruh Příprava pokrmů. V 9. 

ročníku se vyučoval tematický okruh Svět práce. Žáci získali přehled o systému školství a 

povědomí o budoucím povolání. Měli možnost shlédnout videoklipy o povoláních, účastnili 



 

 

se exkurzí, vyhledávali informace. Ve druhém pololetí byla nově zařazena finanční 

gramotnost.  

Kultura a umění 

Ve výtvarné výchově dával ŠVP dostatek podnětů pro plnění vzdělávacího programu, učiteli 

dával možnost pracovat s aktuálními a reálnými podněty, pozitivně je hodnocen dostatek 

volnosti, což dává dětem možnost vyjádřit pozitivní pocity, ověřit vlastní schopnosti. Všichni 

mají možnost zažít úspěch, práce je pestrá a tvořivá. Největší ocenění se dostalo všem při 

velikonočním jarmarku, kdy si rodiče a veřejnost výtvarné výrobky žáků zakoupili. Ocenění 

se dostalo žákům při účasti na výtvarné soutěži „Myslivost“ V rámci hudební výchovy byl 

zařazen hudební pořad Hudba školám. Pěvecký sbor Koťata vystupoval na veřejných akcích 

v Lovosicích a na Litoměřické notičce. 

Člověk a zdraví 

ŠVP tělesné výchovy je napsán tak, aby rozvíjel všechny pohybové schopnosti a dovednosti 

žáků, byl přitažlivý a žáci měli radost z pohybu. 

Vzrůstá vysoké procento žáků s různým stupněm omezení v normálních hodinách TV. O 

volitelný předmět sportovní hry je mezi žáky stále zájem hlavně mezi chlapci. Žáci se 

zdokonalují v herních činnostech ve florbalu, košíkové, netradičních sportech. Mají možnost 

si zasoutěžit. Jsou také většinou reprezentanty školy na sportovních soutěžích. Největší 

úspěch dosáhla děvčata v krajském kole volejbalu – 3. místo a družstvo šachistů postoupilo 

do republikového finále.  

Žáci dosáhli výrazné úspěchy i v okresních kolech. Součástí výuky byly i kurzy plavání na 1. 

stupni, lyžování na 1. i 2. stupni a cyklisticko-turistický v 8. 9. třídách 

 

Závěr 

o Díky novým moderním metodám práce se škola stává moderní, připravuje žáky na 

život v současné společnosti. 

o Jsme škola, podporující inkluzivní vzdělávání. 

o Učitele používají nové metody práce, zamýšlejí se nad vlastní přípravou, snaží se o 

růst kvalifikace.  

o Daří se zavádět interaktivní výuku s využitím moderní ICT techniky. 

o Učitelský kolektiv sjednocuje metody práce - i když neformálně mezi sebou hovoří o 

své práci ve sborovně, předávají si zkušenosti 

o Přinášíme do školy mezi žáky i učitele pocit soutěživosti, být lepší, úspěšnější 

o Problémem zůstávají organizační problémy. 



 

 

o Nekázeň některých žáků. Žáci musí na sobě hodně pracovat. 

o Zvýšení nároků na učitele vzhledem k nárůstu žáků se specifickými vývojovými 

vadami učení a chování, zdravotně postižených.  

Součástí ŠVP jsou i projektové dny. Tradičně Ochrana člověka za běžných rizik a 

mimořádných událostí, Den bezpečnosti, Den Země, Den Evropy, Holocaust. Všechny 

obsahově, organizačně splňují očekávané požadavky. Také zařazení kurzů vede ke splnění 

cílů ŠVP.  

 

5.7 2. 4 Realizace školních projektů a kurzů na 1. i 2. stupni 

 

Název projektu Termín 

projektu 

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí – součást ŠVP  září 

Projekt 72 hodin – EVVO. Účast žáků 4. B a 6. B na údržbě zeleně a 

výsadbě stromů a travin v okolí školy 

září 

Den zvířat – jednodenní celoškolní projekt říjen 

Zdravé děti – projekt o zdravé výživě pro žáky 5. a 6. tříd prosinec 

Holocaust – dlouhodobý projekt pro žáky 9. tříd– součást ŠVP leden 

SPRING TWINS-  projekt ve spolupráci s ornitologickým spolkem, 

pozorováním ptáků. 4. B 

únor 

Karel IV. celoškolní projekt 700. výročí Karla IV.  březen 

Den Země – projektový týden pro žáky 1. stupně a 2. stupně– součást ŠVP 

Noc s Andersenem 

Den bezpečnosti– součást ŠVP 

Ozdravný pobyt EVVO. Projekt Příroda Krušných hor dotovaný z SF MŽP 

Planeta 3000 –projekt Filipíny 

20. - 24. dubna 

 

duben 

duben 

Den Evropy – projektový týden pro žáky  

5. - 9. tříd– součást ŠVP 

Děti učí děti – projekt žáků 9. tříd 

Týden Karla IV. – pokračování celoškolního projektu k výročí Karla IV. 

Den s lesy ČR projektová akce pořádaná lesy ČR pro žáky 1. stupně a 6. 

tříd 

Škola techniky – pracovní dílny pro žáky ve spolupráci s UJEP 

květen 

 

květen 

květen 



 

 

Rytířský den – 1. stupeň 

Pasování na čtenáře – 1. třídy 

červen 

Recyklohraní celoročně 

 

 

Název kurzu Termín 

Adaptační kurz pro žáky 6. tříd  září 

Plavecký 3, 4. třídy září -listopad 

Lyžařský kurz únor 

Cyklistický kurz květen 

 

 

5.8 Oblast výchovy 

5. 8. 1 Činnost školní družiny 

Školní družina měla ve školním roce 2015/2016 4 oddělení. Zapsáno bylo celkem 120 žáků. 

Přehled o složení jednotlivých oddělení: 

 

Celkový počet žáků 120 

Počet oddělení 4 

Počet vychovatelek 5 

1. oddělení 1. A, 2. A  30 žáků  

2. oddělení 1. B, 2. B  30 žáků  

3. oddělení 3. a 4. třídy  30 žáků  

4. oddělení 1. C, 2. A, B  30 žáků  

     

 

Provoz družiny  

ranní družina odpolední družina 

5.45 – 8.00 hodin 11.45 – 16.00 hodin 

 

 



 

 

Výchovnou činnost školní družiny zajišťovaly: 1 vedoucí vychovatelka, 3 vychovatelky. 

Činnost školní družiny se řídila Školním vzdělávacím plánem pro školní družinu platným od 

1. 9. 2011. Formy činnosti byly dány týdenní skladbou zaměstnání, organizováním aktivit 

zájmového charakteru, přípravou na vyučování, aktivním odpočinkem. Vnitřní řád školní 

družiny řeší přijímání žáků, poplatek ve ŠD, příchody a odchody; organizační zabezpečení a 

roční plán jednotlivých oddělení.  

Zájmové vzdělávání 

ŠIKULKY 1. a 2. třídy  Úterý        14.30 – 15.30 

RUKODĚLKY 3. a 4. třídy  pondělí     14.30 – 15.30 

KERAMIKA 3. a 4. třídy  čtvrtek      14.30 – 15.30 

 

Akce družiny 

říjen BARVY, BARVIČKY 

prosinec VÁNOČNÍ PŘÁNÍČKO  

březen KOUZLO KNIHY 

duben REJ KOUZELNÍKŮ 

červen SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 

 

5.8.2 Zájmová mimoškolní činnost 

Ve školním roce 2015/2016 měli možnost se žáci zapojit do práce v zájmových kroužcích.  

Přehled zájmových kroužků: 

Název zájmového kroužku třídy Počet žáků poznámky 

Zdravotnický 4. -9.  14 Okresní kolo soutěže Mladý 

zdravotník. 

Štětský zdravotník, 

Mladý záchranář 

Taneční a pohybová 

průprava 

Taneční a pohybová 

průprava 

1. 

 

2., 3., 4. 

19 

 

16 

Školní akademie 

Mezinárodní festival České 

středohoří 



 

 

Turistický 1. - 9.  79 6 celodenních výletů, 1 pobytový 

výlet do Sloupu v Čechách. Týdenní 

příměstský tábor. Dotace z programu 

Volný čas 

Dramatický 3., 4.,5. 10 Školní akademie,  

Výtvarné dílny 3. -5. 26 - výroba magnetů 

- keramický ptáček 

- gumičkování 

- filcování 

- ubrousková technika 

Předškolák  30 Příprava do školy formou her 

Keramika 

Keramika  

Keramika 

1. B 

2. A, B 

1.A,C, 

2.B 

14 

15 

21 

velikonoční jarmark 

Koťata a Koťátka 2. -8. 21 + 26 Vánoční jarmark, Vystoupení na 

schodech, Litoměřická notička, Jarní 

koncert Koťat 

Šachový 1.-9. 12 Krajský přebor škol, Republikový 

přebor škol 

Florbal 6. 19 Okresní kol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.8 3 Environmentální výchova za období školního roku 2015/16 

 

Pro školní rok 2015/2016 byla připravena 4 ekovýchovná témata, jejichž cílem bylo 

přiblížit danou problematiku žákům prvního i druhého stupně (přiměřeně jejich věku). Během 

celého roku probíhaly projekty a soutěže s ekologickou tématikou.  

Ekovýchovná témata pro tento školní rok byla: „Místo kde žiji, fauna a flora“, „Třídění 

odpadu, recyklace, výrobky z recyklátů, „Energetické zdroje, průmysl“ a „Přírodní a kulturní 

dědictví Lovosicka, Karel IV“. Témata byla zařazena do výuky na prvním i druhém stupni 

formou aktivity (přednášky, referáty, třídní projekty, vycházky, výstavky, výtvarná 

zpracování atd)., kterou učitelé plnili s žáky v souladu s ŠVP.  

Ekologizace školy - škola se snaží a usiluje o snížení ekologického dopadu provozu školy na 

životní prostředí.  

Učitelé dbají na efektivní větrání v zimním období, správnou manipulaci s osvětlením ve 

třídách. Žáci jsou vedeni k šetrné manipulaci s vodou, toaletním papírem…, vedeni ke třídění 

odpadů. Péče o zeleň -žáci jsou vedeni k péči o zeleň ve škole a na školním dvoře.  

Prezentace EVVO činností a aktivit 

 - portfolia žáků 

- EVVO nástěnka 

- informační letáčky a plakáty (akce, sběr…) 

- stránky školy 

- články do novin 

získala škola dva certifikáty – Rorýsí škola a Certifikát environmentálního vyúčtování. 

V termínu od 18. 4. do 22. 4. 2016 proběhl projekt Den Země. Projektu se účastnila celá 

škola. V rámci projektu byla uspořádaná sbírka pro ZOO a žáci celé školy se tak opět stali 

patrony levharta sněžného v ústecké ZOO. Během celého projektu žáci soutěžili 

v ekologických znalostech, sbírali vysloužilé elektrospotřebiče, baterky a tonery. Dále žáci 

měli za úkol podat návrh na ekologizaci školy.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Přehled projektů, akcí a tematických dnů  

 

datum/období název popis určeno pro: 
1. 10. 2015 Výstava mazlíčků Oslava Dne zvířat. Žáci 

představují své miláčky 

spolužákům.  

  

 1. a 2. stupeň 

8. 10. 2015 Projekt 72 hodin Celostátní projekt pro pomoc 

druhým, přírodě, či jejich okolí.  

4. B 

5. a 6. třídy 

13.10 2015 Tonda Obal na cestách Ekologický program společnosti 

EKO-KOM o třídění odpadního 

materiálu.  

1. – 7. třídy 

září/říjen Sběr kaštanů pro myslivce ze Sulejovic. 1. stupeň 

27. 10. 2015 Exkurze Praha – kulturní dědictví staré Prahy.  4. B, 4. A 

1. 11. 2015 Dýňový den Sportovní den s výstavou různých 

druhů dýní.  

1. st. + akce pro MŠ 

únor 2016 Projekt Spring twins Třídy vybrány ČSO pro 

spolupráci s africkou školou. 

Projekt vychází z projektu Jaro 

ožívá. 

1. B a 4. B 

30. 3. - 9. 4. a  

19. 4. - 29. 4. 2016 

Krušnohorská expedice Ozdravný pobyt žáků s EVVO 

programem v Jáchymově.  

2. – 5.třídy 

22. 3. 2016 Jarní trhy – kulturní dědictví a tradice ČR. 1. a 2. stupeň 

19. 4. 2016 Divadelní vystoupení pro žáky 1. a 2. st. – 700 let výročí 

Karla IV. 

1. a 2. stupeň 

14. 4. 2016 Recyklohraní  Ekologický program – recyklace 

baterií a elektra.  

2. - 7. třídy 

18. - 22. 4. 2016 Projekt Den Země Ochrana přírody a TUR  1. a 2. stupeň 

9. 5. 2016 Projekt Den Evropy Kulturní a př. zajímavosti 

evropských států. 

    2. stupeň 

2. 5. – 13. 5. 2016 Výstava EKO „Školní ZOO“. 1. a 2. stupeň 

18. 5. 2016 Středověké dílničky – kulturní dědictví a symbolika doby 

Karla IV., tradice.  

  1. stupeň 

3. 6. 2016 Rytířský den – oslava Karla IV., dětský den. 1. stupeň 

V týdnu 8. – 13. 5. bylo do výuky zařazeno téma Karel IV. k příležitosti 700. výročí jeho 

narození.  

 



 

 

Spolupráce s organizacemi 

 TONDA OBAL  

 ČSO (Rorýsí škola, projekt Spring twins) 

 CHKO (správa CHKO – LTM) 

 RECYKLOHRANÍ (projekt MŠMT) 

 EKO-KOM 

 ASEKOL (sběr elektro) 

 ECOBAT (sběr baterií) 

 ELEKTROWIN (recyklace a odstranění elektroodpadu) 

 CART4FUTURE (sběr tonerů) 

 ZOO Ústí nad Labem 

  

Recyklohraní a sběr- během školního roku 2015/2016 plnili žáci společně s pedagogy různé 

ekologické úkoly, vypracovávali pracovní listy, sestrojili různá technická zařízení 

(elektromotor, telefon), seznámili se při exkurzi například se zázemím školní jídelny apod. 

Tyto aktivity zajišťovaly bodový zisk pro školu. Bodové ohodnocení přinášel i sběr elektra, 

tonerů a baterií. Žáci během tohoto školního roku odevzdali k recyklaci 313 kg starých 

baterií, 65 kg elektrozařízení, 62 kg tonerů. Za bodový zisk byly pro nejlepší sběrače třídy 

pořízeny odměny (vyčerpáním získaných bodů).                                                                                                   

Školní zeleň- součástí školní budovy je i školní dvůr.  8. 10. byla v rámci projektu „72 hodin“ 

vysazena nová zeleň – 6 smrků, okrasné byliny a trávy. Pozemek byl odplevelen a vyčištěn od 

drobných odpadků žáků školy. Každý měsíc je prováděn drobný úklid, odplevelení a zástřih 

rostlin.  Truhlíky a květináče jsou osazeny okrasnými rostlinami.  Květináče na oknech 

chodeb jsou osázeny různými druhy pokojových rostlin. O jejich péči se starají správní 

zaměstnanci a učitelka přírodopisu. 

DVPP - koordinátorka se zúčastnila krajské ekologické konference a setkání koordinátorů 

ústeckého kraje. 

Závěr 

Plán EVVO na školní rok  2015/2016 byl splněn a doplněn o akce nabídnuté až v průběhu 

roku. Žáci třídili odpad, absolvovali různé EVVO přednášky, akce, projekty a soutěže. Během 

Dne Země přispěli na Levharta sněžného a prodloužili tak patronství. V nadcházejícím 

školním roce se zaměříme na správné hospodaření s vodou a elektrickou energií ve třídách. 

 



 

 

5. 8. 4  Psychologicko- poradenská činnost 

Ve školním roce 2015/2016 byly v oblasti psychologického poradenství prováděny 

individuální konzultace s problémovými žáky 1. i 2. stupně. 

Byly podávány návrhy (vyučujícím i rodičům) na konkrétní opatření pro zlepšení spolupráce 

a aktuálního problému týkajícího se žáka.  

Školní psycholožka spolupracovala s výchovným poradcem, metodikem prevence, třídními 

učiteli. Podílela se diagnostice třídních kolektivů.  Prováděna byla individuální pomoc a 

poskytovány konzultace učitelům v zavádění a aplikaci pedagogicko-psychologických 

poznatků při práci s kolektivem i jednotlivými žáky. Byla poskytována individuální 

konzultační pomoc rodičům či jiným osobám odpovědným za výchovu žáků Spolupráce 

s výchovnou komisí školy při individuálních problémech žáků. 

 

5.9.  Hodnocení Minimálního preventivního programu 

 

Jméno a příjmení školního metodika 

prevence (ŠMP) 

Mgr. Jitka Puravcová 

Další členové školního preventivního 

týmu 

Mgr. Miloslava Beránková 

Mgr. Andrea Červenková 

Mgr. Hana Kracíková 

Mgr. Veronika Joujová 

 

5.9.1. Získané finanční prostředky určené na prevenci rizikového chování 

 

Škola žádala formou grantů, 

víceúčelových dotací, atd. od: 

Účel Získaná celková částka 

Ústecký kraj Adaptační pobyt 20 000,-Kč 

SFŽP Praha Kohezní pobyty s EVVO 

zaměřením pro 1. st. 

514.845,-Kč 

Město Lovosice – Sport a volný čas Cyklisticko-turistický kurz 

Turistický kroužek 

34.000,-Kč 

20.000,- 

 



 

 

5.9.2 Práce pedagogického sboru 

Vzdělávací akce pro ŠMP a pedagogické pracovníky v oblasti prevence rizikového 

chování 

 

Název a odborné 

zaměření 

vzdělávání 

Počet 

hodin 

Cílová 

skupina 

komentář 

Management školní třídy 8 pedagogové Základní patologie třídy, metody 

poznávání vztahů ve školní třídě, 

intervence, TU jako poradce… 

 
Vedení třídnických hodin 4 třídní učitelé Práce se skupinovou dynamikou 

v rámci vedení třídnických hodin 

Tým a týmová spolupráce 16 celý 

pedagogický 

sbor 

Spolupráce v rámci pedagogického 

sboru při vzdělávání a výchově, péče 

o klima 

Konference rizikového 

chování 

8 vedení školy Aktuální témata v oblasti RCH 

 

Spolupráce s ostatními pedagogy 

 

Počty pedagogických 

pracovníků 

celkem Podílející se aktivně 

na prevenci v 

minulém školním 

roce 

Nepodílející se 

aktivně na 

prevenci v 

minulém  

školním roce 

Vedení školy: 2 2 - 

Z toho učitelé 32 32 - 

Vychovatelé 4 4 - 

Školní psycholog 1 1 - 

 

 

 



 

 

5.9.3 Spolupráce školy s rodiči 

 

Aktivity pro rodiče v oblasti prevence rizikového chování 

Název aktivity Datum 

konání 

Realizátor 

přednášející 

Schůzka rodičů 23. 9. 2015 TU 

Konzultace pro rodiče 13. 1. 2016 TU + ped.prac. 

Konzultace pro rodiče 20. 4. 2016 TU + ped.prac. 

Den otevřených dveří 13.- 17. 1. 

2016 

všichni 

Kulatý stůl – mimořádní třídní schůzka rodičů 7. A 

k řešení vztahů ve třídě 

26. 11. 2016 TU, VP, ŘŠ 

 

5.9.4 Preventivní aktivity pro žáky školy 

 

Specifická prevence pro žáky 

Název aktivity, akce Cílová skupina Forma 

programu 

Realizátor 

Bezpečně na internetu Žáci 5. a 6. tříd interaktivní Pracovník ŠPZ 

Svoboda a odpovědnost Žáci 9. tříd interaktivní Pracovník centra 

primární prevence 

Závislost a závislostní jednání Žáci 8. tříd interaktivní Pracovník centra 

primární prevence 

Bezpečně na internetu - kyberšikana Žáci 5. tříd interaktivní Pracovník centra 

primární prevence 

Adaptační kurz Žáci 6. tříd interaktivní Školní metodik 

prevence 

O nemoci AIDS, sexu, lásce a věrnosti Žáci 9. tříd přednáška Pracovník 

občanského 

sdružení 

Než užiješ alkohol, užij svůj mozek Žáci 7. 8. tříd přednáška Pracovník 

občanského 

sdružení 



 

 

 

 

Nespecifická prevence - volnočasové aktivity při školách 

Školní družina Školní kluby Školní kroužky 

 

počet 

oddělení 

počet 

zapojený

ch dětí 

 

počet klubů 

počet 

zapojený

ch dětí 

 

počet 

kroužků 

 

počet dětí  

4 200 0 0 14 345 

 

 

 

Nespecifická prevence – významné jednorázové volnočasové aktivity, projekty apod. 

Zaměření aktivity Počet žáků Rozsah v 

hodinách 

Komentář 

Kohezní pobyt -Jáchymov 142 240 10denní kohezní program zaměřený na 

budování, podporu a zdržování zdravých 

fungujících vztahů ve skupině dětí. Rozvoj 

komunikace, vzájemného poznávání, 

tolerance 

Lyžařský výcvik 64 312 Kohezní program zaměřený na budování, 

podporu a udržování zdravých fungujících 

vztahů ve skupině dětí. Rozvoj 

komunikace, vzájemného poznávání, 

tolerance. 

Cyklisticko-turistický kurz 29 144 Kohezní program zaměřený na budování, 

podporu a udržování zdravých fungujících 

vztahů ve skupině dětí. Rozvoj 

komunikace, vzájemného poznávání, 

tolerance. 

Kohezní program 6. A, 6. B, 

7. C – Janov nad Nisou 

48 96 5denní Kohezní program zaměřený na 

budování, podporu a udržování zdravých 

fungujících vztahů ve skupině dětí. Rozvoj 

komunikace, vzájemného poznávání, 

tolerance. 

Kohezní program 8. A -

Nižbor 

18 96 5denní Kohezní program zaměřený na 

budování, podporu a udržování zdravých 

fungujících vztahů ve skupině dětí. Rozvoj 

komunikace, vzájemného poznávání, 

tolerance. 



 

 

 

 

Noc s Andersenem 150 16 2denní Kohezní program zaměřený na 

budování, podporu a udržování zdravých 

fungujících vztahů ve skupině dětí. Rozvoj 

komunikace, vzájemného poznávání, 

tolerance 

Berlín 10 96 10denní Kohezní program zaměřený na 

budování, podporu a udržování zdravých 

fungujících vztahů ve skupině dětí. Rozvoj 

komunikace, vzájemného poznávání, 

tolerance Sloup v Čechách –turistický 

kroužek 

37 48 3denní Kohezní program zaměřený na 

budování, podporu a udržování zdravých 

fungujících vztahů ve skupině dětí. Rozvoj 

komunikace, vzájemného poznávání, 

tolerance 

Nicholas Winton – Síla 

lidskosti 

276 3 Vzdělávací program 

Výtvarné dílny 160 10 Kohezní program zaměřený na budování, 

podporu a udržování zdravých fungujících 

vztahů ve skupině dětí. Rozvoj 

komunikace, vzájemného poznávání, 

tolerance 

Andělování 150 3 Kohezní program zaměřený na budování, 

podporu a udržování zdravých fungujících 

vztahů ve skupině dětí. Rozvoj 

komunikace, vzájemného poznávání, 

tolerance 



 

5.9.5 Evidence rizikového chování a spolupráce s okolím  

Výskyt rizikového chování ve školním roce 2015/2016 

 snížená 

známka 

neomluvené 

hodiny 

alkohol kouření ostatní 

drogy 

agresivní 

chování vč. 

šikany 

krádež 

2 st. 3 st hodin žáků pod. zjiš pod. zjiš pod. zjiš pod. zjiš pod. zjiš 

Žáků 9 1 627 26 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 

 

 záškoláctví kriminalita Týrání 

dítěte 

Zneužívání 

dítěte 

Přestupky 

proti 

školnímu 

řádu 

Neplnění 

školních 

povinností 

Zanedbává

ní dítěte 

pod. zjiš pod. zjiš pod. zjiš pod. zjiš pod. zjiš pod. zjiš pod. zjiš 

žáků. 15 11 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 1 0 

 

Spolupráce školy při řešení výskytu rizikového chování s odborníky 

jméno 

odborníka/zaříz

ení 

typ RCH věková 

skupina 

jakou formou se pracovalo se 

žáky 

OSPOD záškoláctví  6. - 9. tř. Návštěvy v rodinách, rodiče i žáci 

zváni na MÚ 

Výchovné komise 

Školní psycholog u některých 

případů RCH 

1. – 9. tř. Pohovor se žákem i rodiči 

PPP Litoměřice u některých 

případů RCH 

1.- 9. třída Odborné konzultace s okresním 

 metodikem prevence RCH 

 

 

5.9.6 Míra naplnění stanovených cílů 

 

Prevence se stala samozřejmou součástí tematických plánů jednotlivých předmětů a stejně tak 

se dotýká i mimoškolních aktivit žáků.  



 

 

 

Naším cílem bylo mimo jiné stmelovat a utužovat kolektivy žáků, posilovat přátelství, 

vzájemnou pomoc a spolupráci a předcházet tak ponižování, šikaně a jiným nežádoucím jevům. 

MPP byl realizován v průběhu celého školního roku, stejně tak v průběhu celého školního roku 

byly získávány podklady pro jeho vyhodnocení. 

Základem vyučování jsou vyučovací hodiny a třídnické hodiny, které mají pevné místo 

v rozvrhu tříd. Pozornost preventivním tématům věnují všichni učitelé, vychovatelé i asistenti 

pedagoga. 

Třídnické hodiny mají ustálenou strukturu, vyučující plní výstupy OSV, v jednotlivých 

třídnických hodinách je dán i prostor pro vyjádření žáků a práci třídního učitele s kolektivem 

dle jeho představ a potřeb. Žáci nacvičují komunikaci, učí se vyjadřovat své pocity, poznávají 

sami sebe, rozeznávají životní hodnoty, učí se bránit manipulativnímu vlivu. Toto vše přispívá 

ke zlepšení sebepoznání, vztahů mezi žáky a rodiči, k vytvoření dobrého klimatu ve škole a 

k předcházení rizikovému chování. 

Do vyučovacích hodin jsou zařazovány projekty, při nichž žáci spolupracují a uplatňují své 

individuální schopnosti. 

Chování žáků sledujeme, při řešení přestupků dáváme přednost vysvětlování, motivaci apod. 

Chování žáků a porušování řádu školy řeší převážně třídní učitelé s výchovnou poradkyní, 

ředitelka školy, ŠMP, ŠP. V této cestě chceme pokračovat i v budoucnu. 

Do MPP ve školním roce 2015/2016 byli zapojeni všichni žáci školy na I. i na II. stupni a byl 

splněn.  

 Rezervy při prevenci a řešení rizikového chování na škole (spolupráce s rodiči, 

finanční zajištění akcí, podpora ze strany pedagogů, vedení školy, nezájem dětí…): 

Rezervy - lepší spolupráce s rodiči a veřejností vůbec, rychleji reagovat při podezření na 

záškoláctví, třídnické hodiny – motivace pedagogů, proškolení pedagogů 

Co pro nás vyplývá z hodnocení MPP jako hlavní cíle pro další školní rok: 

Ve školním roce 2016/2017 se zaměříme na prevenci šikany, kyberšikany a agresivního chování, 

záškoláctví a vandalismus / a to i u menších dětí/, je nutné mluvit i o nebezpečí kouření a 

drogách u této věkové kategorie. 

Na 2. stupni stále poukazovat na nebezpečí drog a jiných návykových látek / besedy, 

videoprodukce, návštěva K-centra a podobných institucí atd. 

Opět se zaměříme na třídnické hodiny od 3. - 9. roč., které budou rozvíjet mezilidské vztahy, 

posilovat soudržnost třídy a vzájemnou spolupráci. 

Přetrvává úkol i nadále vyhledávat zajímavé krátkodobé akce o problematice RCH, které by byly 

efektivní. 



 

 

 

 

5.10 Plnění plánu práce výchovného poradce ve školním roce 2015/2016 

 

5.10.1 Volba povolání: 

 v průběhu roku byla zajišťována pravidelná a aktuální informovanost žáků o 

přijímacím řízení na střední školy prostřednictvím předmětu volba povolání a nástěnky – 

základní informace o středních školách a učebních oborech, dnech otevřených dveří, 

přijímacích zkouškách, o systému přijímacího řízení a možnosti podání dvou přihlášek. 

Tyto informace byly také zveřejněny na webových stránkách školy 

 v říjnu byla hromadně zajištěna návštěva IS ÚP v LTM žákům 9. tříd a byla doporučena i 

návštěva individuální s rodiči  

 prezentace středních škol „Škola 2016“ v LTM   se v říjnu deváté ročníky zúčastnily 

s třídními učiteli.  Vybraní žáci byli na exkurzi na SOŠ Stříbrníky v Ústí nad Labem. 

Vzhledem k nezájmu žáků se další exkurze nekonaly 

 úřadem práce byl distribuován a žákům předán přehled středních škol „Atlas školství“, 

příručka byla pro každého žáka 

 proběhlo několik individuálních konzultací s rodiči vycházejících žáků a pohovory s žáky 

samotnými o budoucí profesní volbě a způsobu přijímacího řízení. Předány základní 

instrukce k přijímacímu řízení na první třídní schůzce prostřednictvím výchovné 

poradkyně 

 podány byly žádosti o možnosti dokončit studium devátým ročníkem žákům, kteří 

v minulosti opakovali nějaký ročník 

 výukou předmětu Volba povolání byla zkvalitněna informovanost žáků o možnostech 

dalšího studia. Žáci by měli mít přehled o vzdělávacím systému u nás 

 informace o budoucím studiu byly postupně předány i žákům vycházejícím z 8. ročníku, 

předány informace v 5. třídách o studiu na gymnáziu 

 zajištěna možnost přístupu na internet pro získávání co nejširších informací o dalším 

studiu 

 pomoc při vyplňování přihlášek ke studiu, jejich potvrzení a ověření školou, následné 

vrácení žákům, kteří si letos již třetím rokem posílají přihlášky sami 

 na konci ledna byly předány zápisové lístky, jejich evidence vedena prostřednictvím 

kanceláře školy  



 

 

 

 pomoc žákům při nepřijetí na SŠ (hledání nových škol, odvolání). Letos nebylo nutné 

v takové míře jako loni.(2x) 

 zpracovány výsledky přijímacího řízení 

 ke konci roku předávány informace o středních školách žákům 8. tř. 

 účast na dvou schůzkách výchovných poradců svolané PPP Litoměřice, první na podzim 

se týkala volby středních škol, druhá na jaře chystané inkluze 

 

5.10.2 Výchovná činnost: 

 spolupráce na prevenci šikany a sociálně patologických jevů. Pomoc při řešení 

výchovných problémů  učitelům, pohovory s rodiči a žáky. 

 proběhlo celkem 10 výchovných komisí. 1 se žákyní 1. stupně,  9 se žáky druhého 

stupně, zápisy založeny v ředitelně.  

 

 

Výchovná komise řešení Počet případů 

 záškoláctví 5 

Neplnění školních 

povinností 

1 

Závažné přestupky proti 

školnímu řádu 

4 

Šikana a nepřiměřené 

chování 

0 

 

 spolupráce se školní psycholožkou a ostatními učiteli při řešení výchovných problémů, 

řešeno záškoláctví některých žáků, zde také byla nutná spolupráce se sociálním odborem 

MÚ a Policií ČR.  

 pohovory s rodiči žáků s vysokou omluvenou absencí 

 vyšetřování žáků 4. A, vztahové otázky, práce IVýP u žáky s ADHD 

 výchovná komise – „kulatý stůl s rodiči žáků 7. A. stanovení pravidel pro práci se třídou. 

pod vedení ředitelky školy  

 

 

 



 

 

 

5.10.3 Péče o žáky se zdravotním postižením a o žáky nadané 

 integrace 38 žáků  

 vytvoření pro všechny integrované žáky IVP 

 průběžné hodnocení práce s integrovanými dětmi   

 diagnostika třídních kolektivů (3. B, 5. A, 5. B)   

 v rámci konzultačních hodin s rodiči řešeny problémy jejich dětí s učením, se vztahy ke 

spolužákům, ale i k učitelům. 

 v červnu 2016 končí platnost 15 integračních zpráv. Všechny podklady ke kontrole byly 

poslány do ŠPZ.  

 21 žáků navštěvovalo dyslektickou ambulantní poradnu (úterý 14.00 – 15.00, středa 

12.40 – 13.40 a středa 14.00 – 15.00). Žáci docházeli do DAP pravidelně, plnili zadané 

úkoly a v nápravě byli většinou aktivní. Jeden žák byl v průběhu školního roku vyřazen. 

 v průběhu celého školního roku byla provedena hospitace u kolegů, kteří pracují 

s integrovanými žáky. Ve 13 případech se jednalo o velmi zdařilé hodiny. Dodrženy 

všechny zásady práce se žáky se SVP. 

 český jazyk, 2. B 

 český jazyk, 3. A 

 český jazyk, 3. B 

 český jazyk, 4. B  

 český jazyk, 5. A 

 matematika, 5. B 

 český jazyk, 9. B 

 český jazyk, 7. B 

 matematika, 2. A 

 matematika, 8. A 

 anglický jazyk, 4. A 

 anglický jazyk, 6. A 

 anglický jazyk, 6. B 

 anglický jazyk, 6. C 

 německý jazyk, 9. C 

 

 

 



 

 

 

 

5.11 Školní parlament   

  

Školní parlament při ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355/2 umožňuje všem žákům školy se podílet 

prostřednictvím svých zástupců na školním životě. 

 Zástupci školního parlamentu se scházeli až do května jednou za měsíc. Letos byli 

zvoleni žáci od pátých tříd, ale schůzí parlamentu se mohl účastnit kdokoli, kdo se chtěl nějak 

zapojit do školního dění. Využili toho především žáci devátých tříd. Vytvořila se úzká skupinka, 

která byla aktivní a spolehlivá. Zbytek žáků měl za úkol informovat třídu o plánovaných akcích a 

sbírat nápady. 

 Mezi letošní aktivity parlamentu patřil celkem úspěšný Hippies den, který se konal 

v listopadu. V říjnu jsme se zapojili se do výstavy mazlíčků. Opět jsme uspořádali pro první i 

druhý stupeň Mikuláše s čerty. Ve školkách jsme pomohli paní učitelce Hašlarové s projektem 

Čtení do ouška. Novinkou byla kreativní soutěž pro výtvarně nadané děti Abstrakce jara. Na 

pravidelnou akci Děti učí děti nezbyl čas kvůli ozdravným pobytům a jiným školním projektům.  

 V letošním roce se aktivně účastnili parlamentu především žákyně z devátých tříd, 

Natálie Mudrová, Eliška Hromadová, Vanessa Wernerová. Z dalších tříd pravidelně docházeli 

Hamplová Barbora, Mudrová Nela, Sveida Denisa, Boháčková Vlastimila, Kratochvíl Jiří, 

Dřevěná Nikola, Zmrhalová Marie Václava. 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. Údaje o akcích a mimoškolních aktivitách ve školním roce 2015/2016 

  Ve školním roce 2015/2016 navštěvovali žáci ve škole zájmové kroužky: pěvecký - Koťata, 

zdravotní, keramický, kroužek předškoláka, sportovní, šachový, turistický, dramatický a taneční. 

Byly pořádány turistické pobyty pro žáky, třídní výlety, kulturně-výchovné akce. Ve spolupráci 

s basketbalovým klubem v Lovosicích se žáci zapojili do projektu Basket do škol. 

S házenkářským klubem v Lovosicích soutěžili žáci v Házenkářské lize mládeže.  

6.1 Turistické pobyty, kurzy  

Název akce Místo konání Třídy, počet žáků 

 

Adaptační kurz  Opárno 6. třídy 61 

Lyžařský a snowboardový 

kurz pro žáky  

Mariánská v Krušných horách 2.- 9. třídy 64 

Ozdravné pobyty a školy v 

přírodě 

Nové Město u Jáchymova 

(dotace z fondu MŽP) 

2.-5. třídy 142 

Janov nad Nisou 6. A, 6.B, 7.C 48 

Nižbor 7.A 18 

Zahraniční zájezdy Berlín - výukový 5. -9. třídy 10 

   

Cyklistický kurz Mariánská v Krušných horách 8., 9. třídy 29 

Plavání Plavecký bazén Lovosice 3., 4. třídy 89 

Dopravní výchova Dopravní hřiště Litoměřice 4. A, B 40 

Příměstský tábor v době letních prázdnin                              

6.2 Výlety a třídní výlety 

 Mirákulum Milovice 5.A, 5. B, 1.A, 1.B, 1.C, 2. C, 

2. B, 2.A 

Botanicus -Ostré 6. C 

Třebenice 2. A, 2. B 

Libochovice -zámek 3. A,B 

Terezín 4.A, 4.B 

Opárenské údolí 7. C 

Boreč 6. B 



 

 

 

Praha 8. A, C 

Sloup v Čechách 2-denní turistický kroužek 

Opárenské údolí turistický kroužek. 

Říp turistický kroužek  

 Praha turistický kroužek 

 Ústí nad Labem turistický kroužek 

 Litoměřice turistický kroužek 

 Veltrusy turistický kroužek 

6.3 Kulturní a výchovné vzdělávací akce, exkurze 

 

 

1. stupeň Pověsti pro štěstí- divadelní 

představení 

3.-6.třídy 

 Mobilní planetárium 3.-5. třídy 

Památky Prahy  4. třídy 

Hudba školám 1.-5. třídy 

Síla lidskosti –Nikolas 

Winton 

5.třídy 

Filmové představení 

ALDABRA 

1.-5.třídy 

Exkurze do školní jídelny 1.B 

Noc s Andersenem 2. -5. třídy 

Už jsem čtenář 1.C 

2. stupeň Prokletí rodu Baskervilů –

divadelní představení divadla 

Most 

8.třídy 

 Než užiješ alkohol, použij 

mozek –přednáška, 

preventivní program 

7.-8.třídy 

Mobilní planetárium 6. třídy 

Hudba školám 6.-9. třídy 

Škola 2015 9. třídy 

IPS UP Litoměřice 9. třídy 



 

 

 

K centrum Litoměřice 9. třídy 

Síla lidskosti –Nikolas 

Winton 

6.,7.,8.,9. třídy 

Úložiště jaderného odpadu, 

továrna Richard Litoměřice 

8.A 

Hodina moderní chemie 8., 9. třídy 

SPŠ Stříbrníky Ústí nad 

Labem 

9.třídy 

Kniha džungli-filmové 

přestavení 

6.-9.třídy 

Divadlo Most - Golem 7. třídy 

Planeta Země 3000 7.-9. třídy 

Divadlo Pod Palmovkou 

Poprask na Laguně 

9. třídy 

 Botanická zahrada Praha 6.C 

Pevnost Terezín 9.třídy 

Neviditelná výstava 8.třídy 

Ekoden – exkurze na skládku 

v Litvínově 

6.C 

6.4 Tematické akce a projekty 

 

Akce 

Domácí mazlíčci –výstava,  akce školního parlamentu 

Ukázka výcviku služebních psů  

Tonda obal – beseda pro žáky EVVO 

Výtvarná dílna – výroba magnetu 

Retro den – akce školního parlamentu 

Andělování – akce pro předškoláky 

Pexeso – soutěž pro žáky 1. Stupně 

Mikulášská nadílka - akce školního parlamentu 

Česko zpívá koledy – náměstí Lovosice -  celorepublikový projekt 

Hodina moderní chemie pro žáky 8. A 9. tříd předváděcí hodina studentů VŠCHT 



 

 

 

Koncert Koťat v kostele 

Soutěž Domestos - vyhlášená firmou Domestos – úroveň školních WC 

Protigrogová prevence - preventivní program pro žáky 9. tříd 

Týden otevřených dveří – návštěva školy pro veřejnost 

Ukázkové hodiny pro budoucí 6. třídy 

Putování školou akce pro předškoláky 

Výtvarná dílna –keramický ptáček 

Čas proměn – přednáška – výchova ke zdraví pro žáky 6. tříd 

Závislost na internetu – přednáška- preventivní program pro žáky 5. tříd 

Svoboda a zodpovědnost-přednáška - preventivní program pro žáky 9. tříd 

Výtvarná dílna - -ubrousková technika 

Chvilka poezie -1. stupeň 

Doba Karla IV, - FABER pro žáky 4. -7. tříd 

Právo a povinnost-  preventivní program pro žáky 9. tříd 

Velikonoční jarmark celoškolní nakce 

Bezpečně na internetu preventivní program pro žáky 6. tříd 

Den Thajské kuchyně – zapojení do projektu školní jídelny v Lovosicích 

Den matek 

Beseda s hendikepem 

Květinový den – sbírka Ligy proti rakovině 

Folklorní festival Lovosice – koncert Koťat 

Včely –přednáška 

Litoměřická notička – přehlídka pěveckých sborů 

O nemoci AIDS , sexu a lásce – beseda pro žáky 9. tříd 

Kroužek předškoláka – blok hodin pro budoucí prvňáčky 

Testování z matematické gramotnosti -6. třídy 

Škola techniky –pracovní dílny – spolupráce s UJEP 

Jarní koncert Koťat 

Mudr. Trithard – péče o zuby, prevence 

 

Projekty 

Česko zpívá koledy – republikový projekt, vystoupení pěveckého sboru na náměstí v 



 

 

 

Lovosicích 

Den bezpečnosti projekt 1. stupně 

Den Evropy celoškolní projekt 

Den Země celoškolní projekt 

Den zvířat – projektový den 1. stupně 

Evropský den jazyků- školní projekt pro žáky 2. stupně  

Den Thajské kuchyně – projek centrální školní jídelny v Lovosicích 

Ochrana člověka za mimořádných událostí celoškolní projekt 

Karel IV – celoškolní projekt k 700. výročí narození Karla IV 

Projekt 72 hodin – údržba zeleně, výsadba stromů a travin 

Projekt Planeta Země 3000- projekt zaměřený na globální problémy  

Projektový den „Děti učí děti“ – projekt školního parlamentu 

Zdravé děti – projekt o zdravé výživě 

Protidrogová prevence –projekt pro 8. třídy 

Projekt SPRING TWINS 

Den s lesy české republiky 

 

 

 

6.5 Účast na soutěžích a olympiádách 

 

1. stupeň Matematický Cvrček 

Klokan 

školní kolo 

okresní kolo  

Pythagoriáda okresní kolo 

Hlídky mladých zdravotníků okresní kolo 

Pexeso  školní kolo 

Litoměřická notička okresní přehlídka 

Dopravní soutěž cyklistů okresní kolo 

2. stupeň Chemická olympiáda                   školní kolo, okresní kolo 

Mladý chemik okresní kolo 

Olympiáda z dějepisu 8. 9. třídy školní kolo, okresní 

kolo, krajské kolo 



 

 

 

Olympiáda z anglického 

jazyka 

školní, okresní kolo 

Olympiáda ze zeměpisu školní kolo, okresní kolo  

Matematická olympiáda 

Pythagoriáda 

školní kolo 

okresní kolo  

Matematický klokan 

 

školní kolo 

Olympiáda z českého jazyka          školní kolo, okresní kolo,  

Štětský mladý zdravotník               okresní kolo 

Hlídky mladých zdravotníků  okresní kolo 

Soutěž Mladý záchranář okresní kolo 

Přírodovědný klokan školní kolo 

Elko kvete  

Den Básně –recitační soutěž okresní kolo 

 

6.6 Sportovní akce a soutěže 

 

 Atletický 4boj                         okresní kolo, žáci, žákyně 

Školní liga házené ml. žactvo okrskové kolo 

Plavání okresní kolo  

Florball  okresní kolo, žáci, žákyně  

Pohár rozhlasu                         okresní kolo, žáci žákyně 

Preventan cup, vybíjená 1. 

stupeň          

okresní kolo 

Šachy okresní, krajské, republikové 

kolo 

Volejbal dívky okresní kolo 1. místo 

krajské kolo 3. místo 

Plavání 3. -5. třídy okresní kolo 

Atletický 3boj 1. stupeň okresní kolo 

Mc Donalds 1. stupeň okrskové kolo 

 



 

 

 

 

 

Během školního roku se účastnili vybraní žáci školních kol ve všech soutěžích schválených 

MŠMT. 

Při akcích, soutěžích, výletech měli žáci možnost si prohloubit své poznatky ze školních lavic, 

učebnic, prokázat své znalosti a dovednosti. Porovnat své výkony se žáky ostatních škol a zdravě 

si zasoutěžit. Určitě je akce obohatily o nové zkušenosti. Měli možnost uvědomit si závažnost 

některých společenských problémů. Pořádané akce můžeme považovat za velmi zdařilé. Cílem 

účasti na sportovních soutěžích bylo dostat co nejvíce žáků na hřiště. Škola aktivně 

spolupracovala s házenkářským klubem v Lovosicích – školní liga házené, s basketbalovým 

klubem v Lovosicích – basket do škol. Za největší úspěch považujeme účast na turnajích ve 

volejbalu a atletických soutěžích. Dlouhou dobu má tradici šachový kroužek, jeho členové stejně 

jako v minulých letech obsazují přední místa v okresních a krajských přeborech škol. Letos se 

probojovali do republikového kola.  

Medailová umístění:  

- Atletický čtyřboj: ml. žáci 3. místo, starší žákyně 2. místo  

- Pohár rozhlasu: okresní kolo v soutěži jednotlivců 2 x 1. místo, 1 x 2. místo, 1 x 3. místo 

- Volejbal dívky: 1. místo v okresním kole, 3. místo v krajském kole 

- Plavání: 1x třetí místo v okresním kole 

- Florbal: okrskové kolo ml žáci 3. místo, okresní kolo st. žákyně 3. místo, st. žáci 4. místo 

- Házená: Pohár ministra školství okrskové kolo st. žáci 2. místo 

- Atletika: okresní kolo mladšího žactva 1x třetí místo  

- Šachy: postupová místa na okresních a krajských kolech, republikové finále- 8. místo 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  7. DVPP  

Zájem učitelů o vzdělávací programy se nám podařilo naplnit. Další vzdělávání učitelů bylo 

zaměřeno na takové akce, které se týkaly metodické pomoci a užívání nových metod práce 

v jednotlivých předmětech, na prevenci sociálně patologických jevů a připravovanou inkluzi. 

Učitelé využívali především samostudia, vzájemných hospitací a metodických rad. Jedna 

učitelka studuje výchovné poradenství na FF UK Praha.  

Účast na akcích pořádaných NIDV Ústí nad Labem, PC Litoměřice a PC Ústí nad Labem v 

rámci DVPP  

Tabulka. Přehled navštívených vzdělávacích akcí. 

Řeč není jen o hláskách 

Anglická gramatika hrou 

Inkluze  

Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Konference Vaše škola 

Práce AP se žákem s Aspergovým syndromem 

Kurz zdravotníka zotavovacích akcí 

PAS-APLA 

Plán pedagogické podpory 

Kurz primární logopedické prevence 

Komunikace s rodiči našich žáků 

Konference prevence rizikového sexuálního chování 

Celostátní konference rizikového chování 

Setkání koordinátorů EVVO Ústeckého kraje 

Karel IV a jeho doba 

Montessori na ZŠ 

Letní škola prof. Hejného 

Studium pro výchovné poradce 

Základní kurz svařování 

Informativní seminář  

Konference výchovných poradců – setkání s ministryní školství 



 

 

 

Metodika práce asistenta pedagoga 

Inkluzivní vzdělávání 

Bezpečné zacházení s chemickými látkami a přípravky na školách 

Modul Bakalář- tvorba aplikací, knihovna, inventář 

GOOgle Apps pro  

Testování ČŠI 

Konference školní WEB 

Hodnocení a klasifikace 

Konkrétní možnosti vedení primární prevence v rámci třídnických hodin 

Poruchy autistického spektra 

Matematika pro život 

Boříme mýty. Konference o tabletech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. Hospodaření školy  

DVPP 

01. 09. 2015 - 31. 12. 2015 
 

Zdravotník zotavovacích akcí   Puravcová  300,00 

Integrace žáka se speciálními 
potřebami 

 Červenková  990,00 

Konference Vaše škola 2015   Červenková  990,00 

Vyhl. 50/1978    Koskuba  500,00 

Vyhl. 50/1978    Záklasníková  500,00 

Vyhl. 50/1978    Tomášek  500,00 

Management školní třídy   všichni  10 000,00 

Řeč není jen o hláskách-skupinová 
logopedická cvičení 

Hellerová Mirka  750,00 

Řeč není jen o hláskách-skupinová 
logopedická cvičení 

Jarošová  750,00 

Konference zástupce ředitele školy  Kracíková  800,00 

Tablety ve škole    Kracíková  100,00 

Tablety ve škole    Puravcová  100,00 

Anglická gramatika hrou   Vochomůrková  580,00 

Anglická gramatika hrou   Plemeníková  580,00 

Asistenti asistentům   Hašlarová  890,00 

Legislativní rámec integrace dětí  Višňovcová  890,00 

Legislativní rámec integrace dětí  Červenková  890,00 

Google není jen vyhledávač   Gebhartová  950,00 

 
01. 01. 2016 - 31. 08. 2016 

        

Studium výchovného poradce   Vondrová  13 000,00 

Prevence rizikového sexuálního 
chování 

 Puravcová  250,00 

Bakalář tvorba aplikací   Honzíková  390,00 

Komunikace s rodiči našich žáků  Puravcová  350,00 

Rizikové chování dětí a mládeže  Višňovcová  1 500,00 

Rizikové chování dětí a mládeže  Puravcová  1 500,00 

Preventista řečové výchovy   Hellerová Jitka  6 000,00 

Školení první pomoci   Višňovcová  600,00 

Školení první pomoci   Kracíková  600,00 

Tým a týmová práce    všichni  24 450,00 

Kurz svařování    Tomášek  23 653,00 

Zdravotník zotavovacích akcí   Jarošová  600,00 



 

 

 

Zdravotník zotavovacích akcí   Hovadová  600,00 

Zdravotník zotavovacích akcí   Vochomůrková  600,00 

Zdravotník zotavovacích akcí   Konupková  600,00 

Letní škola s metodou Hejného  Vondrová  2 800,00 

Vedení primární prevence   Puravcová  450,00 

Poruchy autistického spektra   Červenková  1 600,00 

Poruchy autistického spektra   Benešová  1 600,00 

Bezpečné zacházení s chemickými 
látkami 

 Záklasníková  700,00 

Metodika práce asistenta pedagoga  Višňovcová  660,00 

Vedení primární prevence   Haklová  225,00 

Vedení primární prevence   Puravcová  225,00 

Hodnocení a klasifikace   Jarošová  400,00 

Hodnocení a klasifikace   Hellerová Mirka  400,00 

Intervence ve školní třídě   Červenková  1 000,00 

Základy Hejného vyučovací metody  Hellerová Mirka  520,00 

Základy Hejného vyučovací metody  Jarošová  520,00 

Inkluzivní vzdělávání   Kracíková  600,00 

Letní škola s metodou Hejného  Haklová  3 300,00 

Seminář třídnické hodiny   třídní učitelé 4 500,00 

Podpora učitelů ve výuce 
matematiky Hejného 

 učitelé matematiky  11 880,00 
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 I. Prostředky přidělené ze státního rozpočtu   

         

 a) čerpání dotace za rok 2014     

         

 Přímé náklady:     18 442 934,00   

 z toho: mzdové prostředky celkem   13 221 525,00  

  v tom: platy    13 121 525,00  

   OPPP    100 000,00  

   z toho: odstupné   0,00  

    dohody   100 000,00  

 Zákonné odvody celkem    4 613 697,00  

  v tom: sociální pojištění   3 295 554,00  

   zdravotní pojištění   1 186 558,00  

   FKSP    131 585,00  

 Ostatní přímé neinvestiční výdaje   607 712,00  

  z toho: učebnice     170 696,00  

   učební pomůcky   186 988,00  

   DVPP    38 220,00  

   osobní ochranné pracovní 

pomůcky 

0,00  

   cestovné    0,00  

   náhrady - nemocenská  37 068,00  

   pojištění zaměstnanců - 

Kooperativa 

55 801,00  

   plavání    118 939,00  

 Výdaje celkem:     18 442 934,00  

         

 DOTACE      18 442 934,00  

 PŘÍJMY      0,00  

 VÝDAJE      18 442 934,00  

         

 Hospodářský výsledek    0,00  

         

 

b) komentář k čerpání rozpočtu za rok 2014 

Prostředky přidělené ze státního rozpočtu byly vyčerpány za rok 2014 v plném rozsahu 

 

 

 

 

 



 

 

 

 I. Prostředky přidělené ze státního rozpočtu   

         

 c) čerpání dotace za I. pololetí 2015    

         

 Přímé náklady :     9 115 506,00  

 z toho : mzdové prostředky celkem   6 627 268,00  

  v tom : platy    6 509 568,00  

   OPPP    117 700,00  

   z toho : odstupné   0,00  

    dohody   117 700,00  

 Zákonné odvody celkem    2 316 523,00  

  v tom : sociální pojištění   1 654 730,00  

   zdravotní pojištění   596 370,00  

   FKSP    65 423,00  

 Ostatní přímé neinvestiční výdaje   171 715,00  

  z toho : učebnice     73 002,00  

   učební pomůcky   10 757,00  

   DVPP    15 205,00  

   osobní ochranné pracovní 

pomůcky 

0,00  

   cestovné    0,00  

   náhrady - nemocenská  32 552,00  

   pojištění zaměstnanců - 

Kooperativa 

27 799,00  

   plavání    0,00  

 Výdaje celkem :     9 115 506,00  

         

 DOTACE      8 945 000,00  

 PŘÍJMY UZ 33052     523 931,00  

 VÝDAJE      9 115 506,00  

         

 Hospodářský výsledek    353 425,00  

         

 

 

d) komentář k čerpání rozpočtu za I. pololetí 2015 

       Prostředky přidělené ze státního rozpočtu byly vyčerpány za I. pololetí 2015 

Na 96,27 %. Hospodářský výsledek vykazuje úsporu 353 425,00 Kč. 

       
 

 



 

 

 

 II. Prostředky přidělené z obecního rozpočtu  

 a) čerpání dotace za rok 2014    

 Nákladová část      

 50 Spotřebované nákupy celkem   2 085 067,49  

  spotřeba materiálu    226 539,93  

  spotřeba potravin    180 788,00  

  spotřeba PHM    1 199,00  

  spotřeba elektrické energie   256 390,00  

  spotřeba páry    900 478,00  

  spotřeba vody    73 161,00  

  spotřeba plynu    16 324,14  

  DDHM do 40 tisíc Kč    430 187,42  

  Software do 60 tisíc Kč   0,00  

 51 Služby celkem    904 412,60  

  opravy a udržování    68 783,00  

  cestovné     82 583,00  

  náklady na reprezentaci   0,00  

  ostatní služby    753 046,00  

 52 Osobní náklady celkem   250 924,00  

  OON     196 900,00  

  zákonné sociální a zdravotní 

pojištění 

 54 024,00  

 54 Ostatní náklady celkem   97 097,00  

  ostatní finanční náklady   97 097,00  

  pojistné     0,00  

  jiné ostatní náklady    0,00  

 55 Odpisy celkem    0,00  

  odpisy DDNM, DDHM    0,00  

 Náklady celkem    3 337 501,09  

 Výnosová část      

 60 Tržby za vlastní výkony   265 948,00  

  tržby z hlavní činnosti   0,00  

  tržby za prodané zboží   180 788,00  

  zapojení zisku z doplňkové 

činnosti 

 85 160,00  

 64 Ostatní výnosy celkem   224 113,53  

  zaúčtování fondů    0,00  

  jiné ostatní výnosy    224 113,53  

  Provozní dotace celkem   2 955 000,00  

  provozní dotace od MěÚ   2 955 000,00  

 Výnosy celkem    3 445 061,53  

 Hospodářský výsledek  107 560,44  



 

 

 

 

 b) komentář k čerpání rozpočtu za rok 2014  

 Výnosová část: 

 60 

 

 

64 

Tržby za vlastní výkony: zapojení zisku z doplňkové činnosti  -  pronájem tělocvičny, 

pronájem učeben 

tržby za prodané zboží – svačinky 

Ostatní výnosy celkem: 

        Jiné ostatní výnosy – příjmy od rodičů za ŠD, za poškozené učebnice a ztráty. 

Úroky  

        KB, škody na majetku školy, za ŽK, keramiku, vodné stočné za byty, za prodej  

        vyřazeného majetku 

 Nákladová část: 

 50 Spotřebované nákupy celkem:  

       spotřeba materiálu – drobný materiál škola a ŠD, kancelářské a úklidové potřeby    

       vybavení lékáren ve škole a pro výjezdy dětí, předplatné tisku, učebnice a pomůcky,     

       pracovní oděvy uklízečky, benzín do sekačky, odměna za soutěže,  

       vybavení 1. tříd,    

       adaptační kurz KOST, Volný čas 2014 

       spotřeba potravin - školní mléko, svačinky, pití 

       spotřeba el. energie –  elektřina škola a družina   

       spotřeba páry –  teplo škola a družina 

       spotřeba vody –  voda škola a družina 

       spotřeba plynu –  plyn škola 

       nákup DDHM – rychlovarná konvice, magnetická tabule s keramickým povrchem,    

       mobilní telefon do ŠD 

       kopírka SCHARP AR 5618, vysavač UBNT, IniFi 4 ks, paměťová karta do kamery, šatní    

       skříňky, vestavěná skříň sborovna 1. Stupně, taburety na chodbu, zásobníky na toaletní   

       papír, sporák MORA, počítač 6 ks, dataprojektor 2 ks, pylonový pojezd na tabuli,   

       reproduktory k tabuli 2 ks, monitor 5 ks Apple IPAD MINI WIFI 32 GB-CZ 24U 

51 Služby celkem: opravy a udržování – oprava osvětlení ve   

        sklepě, oprava boileru-regulátor vody, oprava houpačky  

        ve ŠD, oprava topení v tělocvičně, oprava vodovodního  

        potrubí na WC, oprava systému zabezpečení 

        cestovné -  cestovné pedagogů na další vzdělávání, na akce s dětmi 

        osvětlení Tv, oprava zavírání hlavních dveří 

        ostatní služby – PO BOZP, revize, ostraha objektu, svoz odpadu, stočné, srážková voda,    

        telefon, zpracování mezd, aktualizace UCT, aktualizace brožur, kopírování, školení,   

        naplnění cartridge a údržba, stránky školy, služby IP VPN, služba Klasik, poštovné,    

        ostatní služby, software, pobyty pedagogů LVZ, CK, 

52 Osobní náklady celkem 

        OON - mzda správce počítačové sítě a správce hřiště, kroužky, zákonné pojištění – SP,   

        ZP, 4,2 promile Kooperativa, správce počítačové sítě, správce hřiště, kroužky 

54 Ostatní náklady celkem       

        jiné ostatní náklady –  stravenky 

 

 

 



 

 

 

 II. Prostředky přidělené z obecního rozpočtu  

 c) čerpání dotace za I. pololetí 2015    

 Nákladová část       

 50 Spotřebované nákupy celkem   946 906,01  

  spotřeba materiálu    103 565,05  

  spotřeba potravin    100 018,00  

  spotřeba PHM    501,00  

  spotřeba elektrické energie   125 182,00  

  spotřeba páry    480 000,00  

  spotřeba vody    99 300,00  

  spotřeba plynu    10 747,96  

  DDHM do 40 tisíc Kč    26 592,00  

  Software do 60 tisíc Kč   0,00  

 51 Služby celkem    710 599,77  

  opravy a udržování    6 145,00  

  cestovné     39 408,00  

  náklady na reprezentaci   0,00  

  ostatní služby    665 046,77  

 52 Osobní náklady celkem   132 123,00  

  OON     115 050,00  

  zákonné sociální a zdravotní 

pojištění 

 17 073,00  

 54 Ostatní náklady celkem   56 089,00  

  ostatní finanční náklady   56 089,00  

  pojistné     0,00  

  jiné ostatní náklady    0,00  

 55 Odpisy celkem    0,00  

  odpisy DDNM, DDHM    0,00  

 Náklady celkem    1 844 717,78  

 Výnosová část       

 60 Tržby za vlastní výkony   113 393,00  

  tržby z hlavní činnosti   0,00  

  tržby za prodané zboží   100 018,00  

  zapojení zisku z doplňkové 

činnosti 

 13 375,00  

 64 Ostatní výnosy celkem   176 138,00  

  zaúčtování fondů    0,00  

  jiné ostatní výnosy    176 138,00  

  Provozní dotace celkem   1 470 000,00  

  provozní dotace od MěÚ   1 470 000,00  

 Výnosy celkem     1 759 531,00  

 Hospodářský výsledek   -85 186,78  



 

 

 

 

d) komentář k čerpání rozpočtu za I. pololetí 2015  

        

Výnosová část:      

60 Tržby za vlastní 

výkony:  

 

zapojení zisku z doplňkové činnosti 

– pronájem tělocvičny, učeben 

tržby za prodané zboží - svačinky 

    

64 Ostatní výnosy celkem:   jiné ostatní výnosy – příjmy od       

                                                rodičů za ŠD, za poškozené učebnice  

                                                a ztráty, škody na majetku, za ŽK,  

                                                vodné a stočné za byty nad ŠD, za   

                                                turistický kroužek    

    

Nákladová část :      

50 Spotřebované nákupy celkem    

                                    odměny za soutěže, materiál k výročí 125 let školy 

spotřeba potravin - školní mléko, svačinky, pití 

spotřeba el. energie –  elektřina škola a družina   

spotřeba páry –  teplo škola a družina 

spotřeba vody –  voda škola a družina 

spotřeba plynu –  plyn škola 

taburetky na chodby 

 

51 Služby celkem      

 opravy a udržování –  drobné opravy a údržba ve škole 

cestovné -  cestovné pedagogů na další vzdělávání, na akce 

s dětmi 

pobyty pedagogů LVZ, CK, 

 

52 Osobní náklady celkem      

 OON - mzda správce počítačové sítě a správce hřiště, 

kroužky 

 

54 Ostatní náklady celkem           

 jiné ostatní náklady –  stravenky    

 Rozpočet na služby výrazně překročen 

z důvodu ozdravných pobytů dětí. Ozdravné 

pobyty byly dotovány ze SF MŽP Praha a 

dotace došla na účet školy v měsíci 7/2015; 

bude tudíž zaúčtována ve III. Q /2015 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

S výroční zprávou školy za školní rok 2015/ 2016 byli seznámeni všichni pedagogičtí 

pracovníci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Lovosicích dne 29. 9. 2016                                           Mgr. Jarmila Višňovcová 

                                                                                                   ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva školy za rok 2015/2016 byla radou školy projednána a schválena dne: 

 21. 10. 2016 

 

 

 

 

Za školskou radu:  

 

Jana Nováková, předsedkyně……………………………………………. 

Ing. Hana Kratochvílová………………………………………………… 

Ing. Milan Dian Ph.D…………………………………………………… 

Bc. Lenka Lízlová………………………………………………………. 

Mgr. Miroslava Hellerová……………………………………………….. 

Mgr. Jaroslav Koskuba……………………………………………………                    

 

 

 

 

 


