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Základní škola praktická, Roudnice nad Labem,
Jungmannova 667, příspěvková organizace

Výroční zpráva

1. Základní údaje o škole

název školy Základní škola praktická
adresa školy Jungmannova 667, 413 01 Roudnice n. L.
právní forma příspěvková organizace
IČO 70839824
IZO 102 317 526
identifikátor školy 600 023 559
vedení školy ředitelka : Mgr. Radka Hubálková

zástupce ředitele: Mgr. Helena Janošová
místa poskytovaného vzdělání 1. Jungmannova 667, Roudnice nad Labem

2. Jungmannova 670, Roudnice nad Labem
kontakt tel.: 416 837 458

fax: 416 838 224
e-mail: zsroudnice_@iol.cz
www: zsp.rete.cz

název zřizovatele Ústecký kraj
adresa zřizovatele Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí n. L.
právní forma kraj
IČO 70 892 156
kontakt Tel.: 475 657 288

fax: 475 657 229
e-mail: www.kr-ustecky.cz

Základní škola praktická je příspěvkovou organizací, kterou od roku  2001 zřizuje a ze svého
rozpočtu financuje Ústecký kraj. Budova je ve vlastnictví města Roudnice nad Labem. Město
budovu pronajímá k hlavnímu účelu, pro který byla příspěvková organizace zřízena, tj.
k poskytování základního vzdělávání. Budova školy se nachází téměř v centru města, je dobře
dostupná pro místní i dojíždějící žáky. Je to škola s 9 třídami (z nichž některé slouží ke dvěma
účelům), malou tělocvičnou, školní kuchyňkou a pracovní dílničkou v suterénu budovy. Ke
škole patří malá zahrada, která je z poloviny zatravněná a druhá část slouží k pěstitelským
činnostem. V teplých slunečných dnech je zahrada využívána k relaxaci dětí i k občasné
výuce (Hv, Vv, literární chvilky apod.).
Ve škole je jedna speciální třída pro žáky s hlubším mentálním postižením.
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Školu navštěvují žáci, u nichž byly na základě pedagogicko – psychologického vyšetření
školským poradenským zařízením zjištěny speciální vzdělávací potřeby. Učitelé
prostřednictvím speciálně – pedagogických metod, postupů, prostředků a forem vzdělávání
umožňují žákům zvládnout učivo dané vzdělávacím programem pro tento typ školy. Vedou
žáky, aby si uvědomovali své schopnosti a reálné možnosti, které by   dovedli v potřebných
chvílích a vhodných situacích využít v běžném životě. Výchovně vzdělávací činnost byla
zaměřena na rozvoj osobnosti každého žáka. Učitelé k nim uplatňovali individuální přístup.
Ve výuce používali takové metody a formy práce, aby podněcovaly žáky k aktivitě a dbali,
aby žáci nebyli pouze pasivními účastníky výuky. Do vyučovacích hodin začleňovali jakoby
neobvyklé činnosti – soutěže, hry, hádanky a tím se snažili zabránit stereotypu ve výuce. Pro
jednotlivé předměty zpracovali tématické plány. V nich se  zaměřili na základní učivo.
Zajišťovali především jeho důkladné osvojování a procvičování. Rozšiřující učivo zařazovali
podle schopností žáků.
Škola také zajišťovala zájmové vzdělávání, které žákům poskytovalo naplnění volného času
zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. Tato činnost probíhala ve školní družině.
Do družiny docházelo 11 přihlášených žáků, kteří byli převážně z 1. stupně. Provozní doba
byla každý den od 11,30 – 14,30 hod.

Kapacita školy je 87 žáků.
V září 2007 nastoupilo do školy 77 dětí, z toho 40 chlapců a 37 dívek. Školní rok končil s 81
žáky. Výuka probíhala ve všech třídách školy. Vzhledem k počtu žáků jsme nemuseli využít
učebnu v Jungmannově ulici č.p. 670. Školní rok začal bez žáků prvního ročníku. Ti
nastoupili až v průběhu školního roku v celkovém počtu 4. Byli vyučováni v oddělení s žáky
2. ročníku a to podle ŠVP „ Pomalými krůčky k úspěchu“, který byl zpracován dle RVP ZV
upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Žáků osmého ročníku bylo víc,
než umožňovala vyhláška 73/2005 Sb. § 10, proto byli rozděleni do dvou tříd (VIII.A,
VIII.B). V tomto školním roce navštěvovalo školu 9 žáků vzdělávaných podle vzdělávacího
programu Pomocná škola.

Ředitelka školy pro tento školní rok povolila na základě žádosti rodičů a doporučení SPC
v Litoměřicích pěti žákům vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Pro sluchově
postiženou žákyni pomohlo IVP vypracovat SPC Demosthenes v Ústí nad Labem.

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání
a) nová soustava

Kód Obor vzdělání RVP LMP Ročníky
79-01-C/01 Základní škola „Pomalými krůčky k úspěchu“ 1.,6.

b) dobíhající soustava
Kód Obor vzdělání Ročníky

79-01-C/001 Základní škola 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9.

2.2 Vzdělávací programy
Vzdělávací program Zařazené třídy Ročníky

22 980/97 – 22, ZVLÁŠTNÍ ŠKOLA II.,IV.,V.,VII.,VIII.,IX. 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9.
24 035/97 – 22, POMOCNÁ ŠKOLA SP I.
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VI. 1., 6.



5

Škola reagovala na změny, které s sebou přinesl nový dokument Rámcový vzdělávací
program pro základní vzdělávání a na jeho přílohu, která se zabývá vzděláváním dětí
s lehkým mentálním postižením. Podle námi vytvořeného školního vzdělávacího programu
„Pomalými krůčky k úspěchu“ jsme začali od 1. září 2007 vyučovat žáky 1. a 6. ročníku.
Tento program respektuje sníženou úroveň rozumových schopností žáků, jejich fyzické a
pracovní možnosti a předpoklady. Základem výuky bylo a je přiměřené a názorné
vysvětlování učiva a jeho důkladné opakování s přihlédnutím k mentálním možnostem žáků.
V tomto programu klademe důraz na praktické dovednosti a znalosti, nebo ty budou hrát
výraznou úlohu v  dalším uplatnění žáků. Po roce ověřování jsem přišli na několik nedostatků,
které bylo potřeba upravit a předělat tak, aby změny negativně nezasáhly do vzdělávání žáků
6. ročníku.

3.  Přehled pracovníků školy

3.1 Základní údaje o pracovnících školy

Zaměstnanců celkem: 16
Počet učitelů: 13
Počet vychovatelů ŠD:   1
Počet asistentů pedagoga:   1
Počet správních zaměstnanců:   1

Rodičovská dovolená:   2

3.2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků
Ve škole působilo celkem 13 pedagogických pracovníků. Během školního roku 2 učitelky
dokončily studium speciální pedagogiky, 2 učitelky v tomto studiu pokračovaly.
Kvalifikovanost pedagogického sboru byla následující:

9 plně odborně kvalifikovaných  (se speciální pedagogikou)
2 bez odborné kvalifikace (studující speciální pedagogiku)
4  nekvalifikovaní (2 učitelé, asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD)

3.3 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby

Do 35 let 36 – 45 let 46 – 55 let nad 55 let
do důch. věku

v důchod.
věku

Celkem

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy
2 4 1 4 1 3 1 2 14

Do 35 let Nad 35
do 45 let

Nad 45
do 55 let

Nad 55 do
důch. věku

Důchodový
věk

Odborná
pedagogická
způsobilost celkem/žen celkem/

žen
celkem/žen celkem/žen celkem/žen

celkem/žen

Odborná
kvalifikace (SPg)

1/1 1/1 3/3 3/2 8/7

Bez odborné
kvalifikace

2/2 1/1 1/1 4/4

Nekvalifikovaní
1/1 1/1 2/1 4/3
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3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících

Ostatní pracovníci Funkce
1 Školnice, uklízečka

Na konci školního roku ukončily pracovní poměr 2 kvalifikované učitelky. Jedna odešla do
starobního důchodu, druhá rozvázala pracovní poměr výpovědí.

4. Zápis k povinné školní docházce

12. února 2007 se konal zápis dětí do prvního ročníku. K zápisu se dostavily 2 dívky. Zákonní
zástupci obou dívek žádali o odklad školní docházky. Po zvážení všech skutečností  ředitelka
školy rozhodla  o  odložení  povinné školní  docházky  o  jeden  rok

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

5.1 Přehled o prospěchu  na konci školního roku

1. stupeň

Třída Počet
žáků

Prospělo Prospělo
s vyznam.

Neprospělo Žáci
s dostatečnou

Nehodnoceno

I.- spec.tř. 6 6 - - - slovní hodnocení
II. 13 3 6 4 - -
IV. 11 5 5 1 2 -
V. 7 4 3 - 3 -
Celkem 37 18 14 5 5 -

2. stupeň

Třída Počet
žáků

Prospělo Prospělo
s vyznam.

Neprospělo Počet žáků
s dostatečnou

Nehodnoceno

VI. 8 6 2 - 5 -
VII. 12 12 - - 6 -
VIII.A 10 9 1 - 4 -
VIII.B 6 6 - - 4 -
IX. 7 7 - - 5 -
Celkem 43 40 3 - 24 -

Celkový přehled

Počet
žáků

Prospělo
s vyznamenáním

Neprospělo Počet žáků
s dostatečnou

Nehodnoceno

1. stupeň 37 14 5 5 -
2. stupeň 43   3 0 24 -
Celkem 80 17 5 29 -
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5.2 Přehled o chování v průběhu školního roku
Během školního roku se měnily počty žáků v jednotlivých třídách. V tabulce jsou uvedeny
nejvyšší počty žáků v jednotlivých třídách ve školním roce.

1. stupeň

Třída Počet
žáků

Pochvala
TU

Pochvala
ŘŠ

NTU Důtka
TU

Důtka
ŘŠ

2.
stupeň

3.
stupeň

I. -spec.tř. 6 - 1 1 1 1 - -
II. 13 2 - 3 - - - -
IV. 12 9 - 2 7 5 - -
V. 9 6 - - 1 6 3 -
Celkem 41 17 1 6 9 12 3 0

2. stupeň

Třída Počet
žáků

Pochvala
TU

Pochvala
ŘŠ

NTU Důtka
TU

Důtka
ŘŠ

2.
stupeň

3.
stupeň

VI. 8 1 - 4 1 7 1 1
VII. 12 3 3 3 - 1 3 -
VIII.A 11 1 - 6 - 6 2 1
VIII.B 6 - - - - 2 - 2
IX. 8 - - - - 4 5 -
Celkem 45 5 3 13 1 20 11 4

Celkový přehled:

Počet
žáků

Pochvala
TU

Pochvala
ŘŠ

NTU Důtka
TU

Důtka
ŘŠ

2. stupeň 3. stupeň

1. stupeň 41 17 1 6 9 12 3 0
2. stupeň 45 5 3 13 1 20 11 4
Celkem 86 22 4 19 10 32 14 4

5.3 Údaje o zameškaných hodinách

Počet omluvených
hodin

Počet omluvených
hodin na žáka

Počet
neomluvených
hodin

Počet
neomluvených
hodin na žáka

1. pololetí 6 660

Průměrný počet žáků: 77,5

85,93 219 2,82

2. pololetí 7 425

Průměrný počet žáků: 80,5

92,23 488 6,06

Celkem 14 085
Průměrný počet žáků
ve školním roce: 79

178,29 707 8,94
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V porovnání s předchozím školním rokem došlo k poklesu v počtu omluvených i
neomluvených hodin žáků. Rodiče byli na začátku školního roku písemně informováni o
pravidlech omlouvání nepřítomnosti žáků ve vyučování. Škola důsledně kontrolovala
dodržení povinnosti zákonných zástupců omluvit své dítě nejpozději do 3 kalendářních dnů a
doložení důvodů nepřítomnosti s přesným vymezením její délky. Většina rodičů stanovená
pravidla dodržovala a absence svých dětí řádně omlouvala.

6. Přechod žáků do odborných učilišť

Ve školním roce 2007/2008 splnilo povinnou školní docházku celkem 8 žáků.
Devátou třídu ukončili 4 chlapci a 3 dívky. Z třídy, kde probíhala výuka podle vzdělávacího
programu Pomocná škola, vyšel 1 chlapec.
Přihlášky do OU v Roudnici nad Labem si podali 3 žáci na učební obor zednické práce. Jedna
dívka se přihlásila do Integrované školy v Litoměřicích na učební obor kuchař – číšník. Tři
žáci odmítli vyplnit přihlášku a nemají zájem se dále vzdělávat. Smutné je, že se vyskytují
rodiny, které zpochybňují význam vzdělání, mají odlišný pohled na život, na profesní dráhu,
než na kterou připravuje škola a nevedou své děti ke vztahu ke vzdělání a pracovnímu
uplatnění. Žáci již ve škole prohlašují, že pracovat prostě nebudou. Vyplývá to z toho, že
doma nemají žádný vzor, který by je k zájmu o zaměstnání vedl.

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Všem učitelům školy bylo umožněno další jejich vzdělávání a zvyšování odbornosti formou
přednášek, seminářů, kurzů. Učitelé mohli vybírat z Programové nabídky vzdělávacích akcí
září 2007 až červen 2008 nabízených Pedagogickým centrem v Ústí nad Labem a Národním
institutem pro další vzdělávání (NIDV). Pedagogický sbor byl ochoten a schopen prohlubovat
si znalosti, zajímat se o netradiční metody, dovídat se nové praktické věci. Kursy a semináře
byly pro pedagogy také skvělou příležitostí vyměňování si zkušeností s kolegy z jiných škol.

7.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

DRUH STUDIA POČET
ZAMĚSTNANCŮ

MÍSTO
KONÁNÍ

a) studium v oblasti pedagogických věd
speciální pedagogika 4

Praha
Liberec (2x)

Brno
b) studium pedagogiky - -
c) studium pro asistenty pedagoga - -
d) studium pro ředitele škol a školských  zařízení 2 Ústí n. L.
e) studium k rozšíření odborné kvalifikace - -

7.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů
a) studium pro výchovné poradce - -
b) specializovaná činnost - koordinace v oblasti ICT - -
c) specializovaná činnost -  koordinace v oblasti ŠVP - -
d) specializovaná činnost -   prevence sociálně
    patologických  jevů

- -

e) specializovaná činnost -  v oblasti environmentální
    výchovy

- -
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7.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace
Studium k prohlubování odborné kvalifikace bylo voleno dle aktuální nabídky institucí
poskytujících akreditované kurzy a semináře s ohledem na potřeby  školy.
Ve školním roce 2007/2008 se prohlubování odborné kvalifikace zaměřilo na:
 didaktiku jednotlivých předmětů
 vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 prevenci sociálně patologických jevů
 užití ICT ve výuce

Povolení jednotlivých akcí prováděla ředitelka školy s tím, že přihlédla k:
 potřebám školy
 plánu DVPP
 počtu akcí, kterých se pedagogický pracovník zúčastnil za pololetí
 časové náročnosti akce (potřeba suplování za nepřítomného učitele)
 finanční náročnosti akce

7.4 Účast jednotlivých učitelů na školeních, seminářích:

DATUM ŠKOLENÍ MÍSTO
IX. – XI. ZNAKOVÁ ŘEČ ÚSTÍ N. L.

26. 9. BAKALÁŘI ÚSTÍ N. L.

X. –IV. FUNKČNÍ STUDIUM – 2X ÚSTÍ N. L.
6. 10. ASUD - exkurze PRAHA
7. 11. EKOLOGICKÁ KONFERENCE PRAHA

5. – 7. 11. INFORMATIKA VE ŠKOLE ZLENICE
10. 11. ASUD PRAHA

13. 11. ŘEŠENÍ V OBLASTI SPRÁVY ICT A
ZEFEKTIVNĚNÍ VÝUKY

 ÚSTÍ N. L.

14. - 15. 1. ŘÍZENÍ KVALITY A JEJÍ HODNOCENÍ – 2X ÚSTÍ N. L.

II. – III. TVOŘIVÁ ŠKOLA ÚSTÍ N. L.
14. 2. ROZVOJ GRAFOMOTORIKY JAKO

SOUČÁST CELKOVÉHO ROZVOJE JAZYKA
LITOMĚŘICE

12. – 13. 3. STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY – 2X ÚSTÍ N. L.
19. 5. SUPERVIZE V MANAŽERSKÉ PRAXI – 2X ÚSTÍ N. L.

8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI

Ve školním roce 2007/2008 neproběhla ve škole žádná inspekce.
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9. Kontrolní činnost KÚ v Ústí nad Labem

9.1 Finanční kontrola
30. května 2008 byla v naší organizaci provedena veřejnosprávní finanční kontrola
zaměstnanci odboru kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje. Cílem kontroly bylo ověřit
tvorbu a čerpání finančních prostředků rezervního a investičního fondu za období roku 2006 a
2007, dodržování právních norem, oblast souvisejících vnitřních směrnic příspěvkové
organizace a jejího kontrolního systému.

10. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Během školního roku pedagogický sbor připravil pro žáky školy velké množství kulturních a
sportovních akcí. V každém školním měsíci jich proběhlo několik. Jejich cílem bylo hravou a
nenásilnou formou procvičovat získané vědomosti v praxi. Všechny akce školy byly
zdokumentovány, uveřejněny na webových stránkách školy a o některých vyšly zprávy
v místním nebo regionálním tisku.

10.1 Jednotlivé akce
Cyklistické dopoledne

Ve čtvrtek 27. září 2007 jsme pro děti připravili cyklistické dopoledne. Několik dní před
soutěží probíhala teoretická příprava. Třídní učitelé se svými žáky opakovali dopravní
značky, pravidla silničního provozu, chování cyklistů na komunikacích a připomněli si
základní vybavení kola. Pro děti byly připraveny dopravní testy, jízda zručnosti a časovka. Při
jízdě na čas se kromě rychlosti hodnotila orientace podle dopravních značek (žáci předem
neznali trasu). Přestože žáci byli teoreticky připravováni, některým dětem dělala orientace
značné problémy. Bude proto třeba se na dopravní výchovu více zaměřovat – hlavně na
poznávání značek.
Žáci si měli přivézt svá kola a cyklistické helmy. Někteří si přivezli, 4 kola byla zapůjčena.
Na závěr byli vyhodnoceni nejlepší cyklisté z každé třídy a 1 vítěz, kterému se nejlépe podařil
vyplnit dopravní test.
Dopravní test byl zaměřen na: vybavení kola

            dopravní značky
            chování cyklisty v silničním provozu

Jízda zručnosti: slalom mezi kužely
jízda po prkně
sbírání kelímku s vodou ze stolu

Časovka: start i cíl v jednom místě
předem stanovený okruh
jízda na čas s dodržováním dopravního značení

Vítězkou dopravního testu byla žákyně z VIII. A.
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Cesta na závody

Časovka

Poslední instrukce před startem
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1. sportovní akce prvňáčků

Ceny vítězům
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Strašidelného dopoledne

Ve středu 25. října 2007 se konal ,,Rej strašidel“. Děti i učitelé se po příchodu do školy
oblékly do strašidelných obleků a masek.  Školou zněla strašidelná hudba, prostory byly
vyzdobeny pavučinami s pavouky, dýněmi, netopýry, duchy, hořícími svíčkami…
Strašidla dostala strašidelné průkazy, na které obtiskla svůj palec. Po zaznění kouzelného
zvonku všichni vyplňovali strašidelný test. Za vyplnění   dostali  sladkou odměnu. Od 8.30 se
pro malá strašidýlka promítal film ,,Ať žijí duchové“, pro velké strašáky film ,,Krotitelé
duchů“. V 10.30 byl sraz v tělocvičně, kde následovala promenáda všech strašidel, výběr
nejhezčích masek a diskotéka. Na závěr celého dopoledne se všichni zúčastnění vydali na
strašidelný průvod městem.

Strašidelná akademie

            Duchové naší školy Strašidelný učitelský sbor
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Roudnický plaváček

Dne 30. října 2007 se devět žáků naší školy zúčastnilo sportovní akce „Roudnický plaváček.“
Soutěž byla rozdělena na 3 individuální disciplíny:
- překážková dráha nad vodou i pod vodou
- plavání s míčkem – 25m
- štafeta  8 x 50 m

Ve štafetě jsme získali 10. místo z 16 účastníků. Všichni naši plavci se chovali ukázněně,
soutěž se jim líbila.

Vybíjená – turnaj škol

Ve středu 28. listopadu 2007 se v Základní škole speciální ve Štětí konal turnaj ve vybíjené
žáků. Zúčastnilo se celkem 8 družstev: Dlažkovice, Libochovice, Louny A, Louny B,
Litoměřice, Roudnice nad Labem, Štětí A, Štětí B.
Hrálo se systémem : každé družstvo s každým

5 x 5 minut
počet hráčů v poli 10
podmínkou byly minimálně 2 dívky v každém týmu

Naši žáci předvedli celkem dobrý výkon. Ze sedmi zápasů čtyři prohráli a poslední tři zápasy
vyhráli. Tým naší školy obsadil v konečném pořadí krásné 4. místo. Příští rok budeme více
trénovat a pokusíme se o umístění do 3. místa.

Reprezentanti školy
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Vítání adventu

Na pátek 30. listopadu 2007 se všichni těšili. Konalo se zábavné dopoledne plné her a soutěží.
Programová nabídka byla rozmanitá. Děti mohly vyzkoušet svou rychlost, obratnost, postřeh,
porovnat své výkony s ostatními spolužáky. Smyslem bylo děti nejen zaujmout a pobavit, ale i
seznámit je s předvánočními náboženskými tradicemi ve světě i u nás.

V maskách čertů a anděla se zapojili do programu žáci 9. třídy. Při tradičním rituálu rozdali dětem
pochvaly a drobné dárky. Loučili se slovy: „Na shledanou při příštím podobném setkání.“

Mikuláš, anděl a čerti

Mikulášská nadílka
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Advent na zámku

Každoročně jsme jezdili s vlastivědným kroužkem na adventní trhy na Staroměstské náměstí
do Prahy. Tento rok jsme se rozhodli pro změnu. Po pěkně strávených chvilkách na Dětském
dni na zámku v Nelahozevsi jsme se rozhodli, že se tento první prosincový víkend rozjedeme
právě tam.
Když jsme vystoupili na nádraží pod zámkem, opět pršelo. Avšak již příchod na nádvoří nám
zvedl náladu. Nadchlo nás mnoho stánků s keramikou, věnečky, perníky, trdelníky, korálky a
mnoha dalšími dárečky a vánoční výzdobou. Vše bylo podbarveno vánočními koledami,
osobami v historických kostýmech, kejklířem, ale i čertem, Mikulášem a andělem. Abychom
se skryli před deštěm, poslechli jsme si v budově zámku vánoční koncert a ve sklepení, ve
velkých prostorách, jsme mohli vyrábět slaměné ozdoby, voskové svíčky, dřevěné píšťalky a
další vánoční drobnosti. Také nikdo neměl hlad, protože o dobré jídlo bylo postaráno u stánku
na nádvoří. Děti i dospělé zabavil oblíbený kejklíř, se kterým jsme se dokonce i vyfotili.
Celou cestu domů si děti sdělovaly ve vlaku dojmy z právě prožitých událostí. Děti byly
unavené, trošku zmoklé, ale spokojené. Advent na zámku byl klidný, příjemný a na trhy
v Praze jsme se podívali 8. prosince cestou do Národního divadla a také 13. prosince , když
jsme navštívili  divadlo Hybernia – představení Sněhová královna.

„Šašek nás vždy pobaví“
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S čerty nejsou žerty…

V zámeckém sklepení
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,,Sněhová královna“

Ve čtvrtek 13. prosince 2007 jsme navštívili představení ,,Sněhová královna“ v muzikálovém
divadle Hybernia. Těšili jsme se na pohádku Hanse Christiana Andersena, který napsal kdysi
o tom, jak se jednou zlí duchové tak dlouho prali o své kouzelné zrcadlo, až jim upadlo a
rozbilo se na tisíce kousků. Střípky posbírala Sněhová královna a rozhazovala je při své jízdě
na saních. Jestliže střípek padl někomu do srdce, ihned se půlka jeho srdíčka změnila v kus
ledu. Takovému člověku se najednou zdálo všechno ošklivé a přestal mít rád lidi. Odešel do
říše Sněhové královny a už mu nebylo pomoci… Opravdu ne? A přece je na světě moc, která
dovede všechno překonat. Je to lidská láska.

Společné foto před divadlem
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Opera – Čert a Káča

Národní divadlo 8. 12. 2007

Národní divadlo

V sobotu 8. prosince 2007 jsme se zúčastnili divadelního představení – opery Čert a Káča.
Představení určená pro děti se zdravotním postižením každoročně pořádá Národní divadlo.
V tomto roce záštitu pod touto charitativní akcí převzala manželka prezidenta ČR paní Lívie
Klausová, která byla osobně přítomna.
Pohádku, kterou děti znají z vyprávění, mohly vidět na vlastní oči v operní podobě. Sledovaly
celé představení se zaujetím, zvlášť se jim velmi líbilo 2. dějství, kdy se to na scéně hemžilo
samými čerty. Dospělí obdivovali především scénu po výtvarné stránce, kulisy, kostýmy a
výborné pěvecké výkony operních pěvců. Během přestávek mezi jednotlivými dějstvími měly
děti možnost prohlédnout si prostory Národního divadla.
Při odchodu z divadla bylo každé dítě obdarováno dárky.

2. dějství – „Peklo“
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Staroměstské náměstí

Národní divadlo jsme si důkladně prohlédli.
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Vánoční výstava

V prosinci 2007 jsme se zúčastnili vánoční výstavy, která probíhala v ambitech
augustiniánského kláštera při kostele Narození Panny Marie.

Vánoce jsou za dveřmi…

Zpívání na schodech

Vánoce jsou už opravdu za dveřmi. Poslední školní den v roce 2007 ukončujeme tradičně
zpíváním vánočních písní a koled.

Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé
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Maškarní karneval

Je pátek 22.února 2008, poslední den před jarními prázdninami. Pro některé děti pátek jako
každý jiný, ale pro děti z naší školy je neobvyklý. Dnes je totiž celoškolní maškarní ples. Není
tedy divu, že do školy přicházejí skřítci, princezny, šašci, kočky a ještě spousta dalších
bytostí.
Přeměna dětí v masky se odehrála ve třídách během první vyučovací hodiny. Došlo
k proměně i  pedagogického sboru. A tak se na chodbě potkávala vážená matka představená s
rozjařeným klaunem, broukem s modrými křidélky, Červenou Karkulkou  nebo vodníkem…
Karnevalu  předcházely úkoly, které děti plnily týden předem. Starší žáci měli vytvořit
literární dílo na zadaná slova a mladší děti malovaly, kreslily a tvořily svého „Šaška“.
Výtvarné práce dětí zdobily tělocvičnu, ve které se akce  konala. Ty nejzdařilejší práce byly
odměněny diplomem a drobným dárkem. Velký úspěch měla literární tvorba starších dětí,
která byla čtena v průběhu odpočinku od karnevalového reje.

      Krásné masky, hudba,  tanec, hry a spousta legrace. Tak to byl náš Maškarní ples.

Práce mladších žáků
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Společné foto masek
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Jak jinak, než s úsměvem!
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Zlatovláska Kouzelné deváťačky?

Princezničky na bále…. Karnevalové publikum

Byl jeden šašek, jmenoval se Vašek Jede, jede, mašinka…

Tanečnice               Dolidu a její tým
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Koukejte, jak nám to sluší! Dělání, dělání, všechny smutky zahání!

                   Roztleskávačka v akci                             Vítězná maska

1. místo               2. místo              3. místo
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Když se tahá za šňůru, Vítězové kategorie: „ Literární dílo“
skáčou masky nahoru

,,O nejrychlejšího bruslaře“

V úterý 19. února 2008 se na Zimním stadionu v Litoměřicích konala soutěž
,,O nejrychlejšího bruslaře“. Zúčastnilo se celkem 8 škol: Litoměřice, Libochovice, Úštěk,
Štětí, Dlažkovice, Bílina, Roudnice nad Labem, Louny.

Závodilo se ve třech kategoriích.

I. kategorie – žáci 1992 – 1994
II. kategorie – žáci 1995 – 1997
III. kategorie – žáci 1998 – 2000

Naše škola měla zastoupení ve II. kategorii. Z 8 zúčastněných škol obsadila v celkovém
pořadí 5. místo.
V kategorii žákyň obsadila krásné druhé místo žákyně 6. ročníku, která za úspěch dostala
stříbrnou medaili, sladkosti a upomínkové předměty. Do finále se z chlapců probojoval žák 8.
ročníku, který v silné konkurenci dosáhl 7. místa.

2. místo - stříbrná medaile
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Výtvarná soutěž ,,Zimní radovánky“

V lednu 2008 žáci 7. třídy vytvářeli výkresy pro soutěž ,,Zimní radovánky“.
Soutěž byla vyhlášena DDM  Trend v Roudnici nad Labem.
Začátkem února navštívila tuto třídu pracovnice DDM Trend a předala žákům věcné ceny za
pěkné umístění. V kategorii ,,13 letí a více“ se na prvních třech místech umístila děvčata ze
VII. třídy . Tato třída byla tradičně úspěšná.

Naše práce

,,Sáňkař“

,,Na horách“



29

Školní turnaj ve stolním tenisu

Od prosince 2007 do března 2008 zorganizoval pan učitel pro zájemce turnaj ve stolním
tenisu. Přihlásilo se 22 dětí z 1. i 2. stupně.
Pro žáky byla tato soutěž smysluplným naplněním velkých přestávek.

Kdo bude vítěz utkání?

8. regionální přebor Ústeckého kraje v plavání

Již po osmé se konal na litoměřickém bazénu regionální přebor v plavání. Zúčastnilo se ho
několik základních škol speciálních a praktických z Ústeckého kraje a i Ústav sociální péče
v Liběšicích. Naši školu reprezentovalo sedm plavců. Všichni plavali 50 metrů  volným
způsobem.

Nejlepší plavkyně



30

Zlatá vařečka

Dne 24. dubna 2008 se žákyně 8.A třídy naší školy zúčastnily soutěže „Zlatá vařečka“,
kterou jako každoročně pořádala Základní škola praktická Libochovice. Soutěže se
zúčastnilo 3-členné družstvo plus jedna náhradnice. Úkolem bylo vypracovat test, vyrobit
pomazánku pro tvorbu chlebíčků ve tvaru mobilního telefonu a zeleninový salát. Jako volné
téma žákyně tvořily netradiční chlebíčky (volné téma bylo na fantazii žákyň). Jako poslední
úkol bylo prostřít slavnostní tabuli pro 2 osoby. Žákyně si vedly celkem dobře a v celkovém
hodnocení se umístily na krásném 4. místě z 8 družstev.

                                                    Aranžování dobrot

Turnaj v malé kopané

V úterý 29. dubna 2008 se 5 školních fotbalistů zúčastnilo turnaje v malé kopané na hřišti
v Podsedicích.
V 7:15 hod. pro nás přijel autobus, který po dvou hodinách cesty dorazil na místo konání.
Žáci se po příjezdu převlékli do dresů a byli seznámeni s rozlosováním turnaje.
Devět týmů ze základních škol praktických bylo rozděleno do 2 skupin. V těchto skupinách se
hrálo systémem každý s každým, doba trvání zápasu byla 2 x 8 minut.
Naši fotbalisté zahajovali turnaj zápasem s Litoměřicemi, který po urputném boji skončil
remízou 0 : 0. Dalším soupeřem byli hráči ze Štětí, které jsme deklasovali 7 : 1. V tomto
podařeném utkání se střelecky blýskla jediná slečna mezi fotbalisty, která do sítě soupeře
zavěsila 5 krát. Po občerstvení a odpočinku následoval zápas s Teplicemi, který jsme prohráli
0 : 3. Posledním soupeřem byli Libochovice, s kterými jsme hráli velmi vyrovnaný zápas.
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Bohužel jsme prohráli1 : 2. V tomto zápase dala jediný gól opět dívka, která po samostatném
úniku překonala zkušeného brankáře Libochovic.
Žáci z naší školy skončili v konečném pořadí na 6. místě.
Plni sportovních zážitků jsme se vrátili v pozdních odpoledních hodinách zpátky domů.

Fotbalový tým

Cenné rady před zápasem
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Regionální přebor Ústeckého kraje v lehké atletice

V měsíci únoru 2008 byla naše škola pověřena uspořádáním lehkoatletických závodů pro
žáky speciálních škol Ústeckého kraje. Důležité bylo stanovit datum konání, protože počasí
toto jaro bylo nevlídné, nestálé a spíše deštivé. Dalším úkolem bylo zajistit sponzory. Oslovili
jsme mnoho podniků, podnikatelů, organizací a společností s prosbou o finanční dary. Pak už
jsme se vrhli na přípravu samotných závodů – zajistit stadion, sepsat disciplíny, připravit
diplomy a medaile, sestavit startovací listiny, rozdělit ceny, přidělit učitele k jednotlivým
stanovištím a také zajistit pro nesoutěžící žáky výuku ve škole. Nebylo to  jednoduché, zvlášť
když se jednalo pro vedení školy o premiéru.
A potom nastal den D - středa 7. května. Svítilo sluníčko, bylo teplo a na nebi ani mráček!
Dospěláci se ve škole sešli v 6 hodin a měli plné ruce práce s přípravou svačin pro sportovce.

Do místa konání se sjeli závodníci, trenéři a rozhodčí z jednotlivých škol (Dlažkovice,
Litoměřice, Lovosice, Roudnice nad Labem, Štětí, Ústí nad Labem, Úštěk). Sportovci měřili
své síly v lehkoatletických disciplínách - běh na 60 m, 100 m, 800 m, 1 500 m,  skok daleký a
vrh koulí. Soutěžili v kategoriích žáci, žákyně, muži, ženy.

Závody byly zahájeny v 9 hodin. Během celého soutěžního dopoledne se  účastníci  snažili o
co nejlepší sportovní výkony. Soutěžili v duchu fair play, byli slušní, ukáznění, čestní,
vzájemně se povzbuzovali  a radovali se z úspěchů svých i svých kamarádů. V celkovém
pořadí škol se nejlépe dařilo závodníkům z Ústí nad Labem, kteří získali 6 zlatých medailí,
místo patřilo sportovcům z Úštěka a  3. místo obsadili lovosičtí atleti. V závěru celého
sportovního dopoledne byli všichni zúčastnění odměněni. Nejlepším sportovcům na prvních
třech místech byly předány diplomy, medaile a věcné ceny. Tyto ceny  pořádající organizace
získala od sponzorů, kteří poskytli věcné i finanční dary. Díky nim si mohli závodníci
pochutnat na dobrém občerstvení, odnesli si za své výkony  krásné dárky, a tím i milou
vzpomínku na Roudnici.

Hlavním sponzorem závodů v lehké atletice byla společnost FRITAL, s.r.o.
Dále GLAZURA s.r.o., MONDI a.s., PROCHÁZKA s.r.o., VITANA a.s., K&V Chodouny,
PAPÍRNICTVÍ LINHART Štětí, ČESKÁ SPOŘITELNA a.s., KOMERČNÍ BANKA a.s.,
VLADIMÍR HUBÁLEK – PLASTOVÁ OKNA TROCAL Vědomice, PEKAŘSTVÍ
POLÁK, TRUHLÁŘSTVÍ BLAŽEK, ŽELEZÁŘSTVÍ HOMOLKA, PETR VODA, LIBUŠE
SÝKOROVÁ.

škola zlato stříbro bronz pořadí
Dlažkovice 2 2 2 4.-5.
Litoměřice - 3 2 6.
Lovosice 3 - 3 3.
Roudnice n. L. 2 2 2 4.-5.
Štětí - 2 2 7.
Ústí n. L. 6 - - 1.
Úštěk 3 5 1 2.
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 Vítězka běhu na 800 m (Roudnice)

 Úštěk     Roudnice Roudnice   Litoměřice Roudnice Roudnice
Stupně vítězů – běh na 800 m Stupně vítězů – skok daleký
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Florbalový turnaj

V průběhu měsíců prosinec až červen 2007 - 2008 připravil pan učitel pro žáky školy turnaj
ve florbalu. Ten probíhal v tělocvičně. Zúčastnilo se ho 8 tříčlenných smíšených družstev.
Hrálo se systémem každý s každým,  1 x 5 minut. Zápasy probíhaly o velké přestávce.
Atmosféra byla bouřlivá, neboť na zápasy se přišli podívat i žáci, kteří do turnaje nezasáhli a
přihlíželi jen jako diváci. Toto sportovní vyžití bylo pro žáky velmi pěkným zpestřením
přestávek. Žáci nejen hráli, ale také fandili a sledovali výsledky své i svých spoluhráčů na
sportovní nástěnce.

                                                   Vítězové turnaje

Na Prahu jsme se podívali shora

Byla sobota 7. června 2008 a opět jsme se ráno sešli v Roudnici nad Labem na nádraží
s naším vlastivědným kroužkem. Cílem bylo naše hlavní město. Z nádraží jsme vyrazili přes
Staroměstské náměstí, Karlův most a Kampu na stanici lanovky. Ta nás vyvezla na Petřín
přímo do ,,Růžového sadu“, kde jsme posvačili. Potom následovalo zrcadlové bludiště a
Petřínská věž. Počasí nám přálo a výhled stál za to! Prahu shora jsme viděli i z cesty okolo
Strahovského kláštera. Přidali jsme do kroku, abychom stihli zvonky na Loretě, Pražský hrad
a potom rychle na vlak k domovu. Nelitujeme sobot, které prožíváme se školním kolektivem,
protože vidíme krásu, na kterou dlouho vzpomínáme.

Foto s výhledem na Hradčany
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10.2 Soutěže a účast žáků školy v soutěžích

Datum Název soutěže Místo konání Počet
žáků

Umístění

  3. 10. 2007 Plavecká soutěž měst Roudnice n. L. 10 bez umístění
30. 10. 2007 Roudnický plaváček Roudnice n. L. 9 10. místo
28. 11. 2007 Vybíjená – turnaj škol Štětí 11 4. místo
19. 2. 2008 O nejrychlejšího bruslaře Litoměřice 6 5. místo
19. 3. 2008 Regionální přebor ÚK

v plavání
Litoměřice 7 3. místo

24. 4. 2008 Zlatá vařečka Libochovice 4 4. místo
29. 4. 2008 Malá kopaná Podsedice 5 6. místo
7. 5. 2008 Regionální přebor ÚK

v lehké atletice
Roudnice n. L. 8 4. – 5. místo

Celkový počet soutěží ve školním roce: 8
Počet žáků, kteří se soutěží zúčastnili: 60

Do soutěží byly vybírány děti, které ve škole neměly žádné kázeňské přestupky a chtěly
reprezentovat školu. Naopak, účast v soutěži nebyla umožněna žákům, kteří se dopouštěli
přestupků proti školnímu řádu, přestože v hodinách tělesné výchovy dosahovali dobrých
sportovních výsledků.

11. Prevence  sociálně patologických jevů

Školní rok 2007/2008 jsme zaměřili na prevenci nevhodných projevů chování u žáků a také
na další negativní jevy jako jsou drogy a šikana. Školní preventistky během roku objednaly
pro žáky několik efektivních přednášek. Společně s panem kurátorem OSPOD v Roudnici
nad Labem vypracovaly dotazník pro žáky 6. – 9. ročníku na projevy šikany. Po anonymním
vyplnění a na základě výsledků proběhla beseda. Zde se žáci dozvěděli, jaké následky a tresty
hrozí těm, co šikanují a kde najdou pomoc ti, kteří jsou šikanováni.
Během měsíce března vyplňovalo 33 žáků z  2. stupně (18 dívek a 15 chlapců)  dotazníky
zaměřené k prevenci kouření. Vyhodnocení dotazníku ,,Kouření“ a výsledky byly alarmující:

1. Celkové rozložení kuřáků, nekuřáků:

kuřáci 25
nekuřáci 8
celkem 33
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Kuřáci, nekuřáci z hlediska pohlaví

Kuřáci, nekuřáci podle tříd:

třídy VI. VII. VIII.A VIII.B IX.
kuřáci 6 9 6 0 4
nekuřáci 2 2 2 1 1
celkem žáků 8 11 8 1 5

2. Věk žáků, kdy vykouřili  1. cigaretu

věk 6 7 8 9 10 11 12 13 14
žáci 3 2 2 3 3 1 4 3 3

pozn. 1 žák informaci neuvedl

Z tabulky vyplývá, že průměrný věk začínajících kuřáků je 9 let.

3. Kdo nabídl žákovi 1. cigaretu

kamarád, kamarádka 14
koupil sám, koupila sama 6
příbuzný 4
odpověď neuvedena 1

Kamarádi a party jsou největším spouštěcím mechanismem začátku kouření.

Alarmující je počet žáků, kteří si cigarety koupili sami. Tato odpověď se vyskytla u žáků VI.
a VII. třídy. Prodávající tedy porušují § 6 (prodávat tabákové výrobky osobám mladším 18
let) zákona č. 2005/379 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami.

4. Průměrný počet vykouřených cigaret denně

počet
cigaret

1-2 3-5 6-10 11-15 16-20 20-30 60

žáci 9 3 10 0 1 1 1

kuřáci nekuřáci
dívky 15 3
chlapci 10 5
celkem 25 8
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5. Ví rodiče, zda jejich syn (dcera) kouří?

ANO 10
NE 15

Z odpovědí je patrný lhostejný přístup rodičů k prevenci kouření, která by měla vycházet
v prvé řadě z rodiny. Patnáct žáků (žákyň) kouří tajně, nejspíš se reakce rodičů bojí.

 6. Kde berou žáci peníze na cigarety?

vydělávají si (?) 10
kapesné 9
kamarádi 2
krádež peněz doma 3
neví 1

7. Jaké cigarety žáci kouří?

Žáci znají dobře značky a ceny cigaret. Cigarety značky Marlboro byly uvedeny 9 x (74 Kč),
Red White 6x (50 Kč).

8. Negativní důsledky kouření si žáci uvědomují, ale nevěnují jim příliš velkou
pozornost. Nejčastěji uváděli rakovinu plic, nemoci srdce, astma. Tři žáci z VI. třídy
uvedli nesprávně AIDS.

9. Žáci v předmětu Základy informatiky kreslili libovolný obrázek na téma ,,Kouření
škodí zdraví“.

                     vytvořil žák 9. ročníku                                  vytvořil žák 6. ročníku
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11.1 Akce k prevenci sociálně patologických jevů

25. 9. 2007  Exkurze do nízkoprahového klubu
15. 10. 2007  Protidrogová prevence pro žáky VI. – IX. tříd  v kině Sokol
18. 3. 2008  Beseda s pracovníkem OSPOD o šikaně pro žáky VIII. a IX. ročníků na

  základě vyhodnocených dotazníků
3. 4 . 2008 Beseda s pracovníkem OSPOD o šikaně pro žáky VI. a VII. ročníků na základě

vyhodnocených dotazníků
9. 4. 2008 Den bezpečnosti v DDM Trend s Policií ČR s praktickými ukázkami

12. Základní údaje o hospodaření školy

12.1 Mzdové prostředky
Příděl mzdových prostředků na rok 2007 činil 4 757 330 Kč  a pro rok 2008 činil

4 844 660 Kč.

12.2 Ostatní neinvestiční výdaje
Výdaje o čerpání rozpočtu ve školním roce 2007/2008 jsou přehledně uvedeny v tabulkách,
které jsou přílohou této zprávy:
a) Finanční hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací Ústeckého kraje za rok 2007

a 1. pololetí 2008
b) Výkazu zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2007 a  k 30. 6. 2008
c) Čerpání prostředků na  DVPP od 09/2007 – 06/2008:
    Na kurzy a semináře bylo vyčleněno 15 000 Kč, z toho použito 14 627 Kč.

V měsících září – prosinec 2007 bylo z této částky vyčerpáno 6 750 Kč, v měsících leden -
červen 2008  bylo použito 7 877 Kč. Přehled jednotlivých seminářů je uveden výše – bod

    7.4.
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13. Závěr

Máme za sebou první zkušební rok práce podle nového základního didaktického plánu školy
– školního vzdělávacího programu „Pomalými krůčky k úspěchu.“ Jak nám ŠVP slouží,
funguje to, co jsme do programu napsali? Směřujeme k výstupům, které jsme si určili? Daří
se nám reálně pracovat s průřezovými tématy? Co se nám ve výuce podařilo a co ne? Co je
třeba změnit? Je náš ŠVP kvalitní? Lze po roce realizace program hodnotit?..... Školní
vzdělávací program bereme jako aktivní dokument, který budeme podle zkušeností z výuky
dotvářet tak, aby byl funkční, odpovídal realitě a aby se v něm nevyskytovaly zjevné chyby.

Při škole máme zřízenu 1 třídu, která je určena pro děti s hlubším mentálním postižením
s programem vzdělání Pomocná škola. Dle vyhlášky 73/2005 Sb. § 10 odst.1 se může v této
třídě vzdělávat 4 – 6 žáků. V posledních letech těchto žáků přibývá – v uplynulém školním
roce jsme jich vzdělávali devět. Zažádala jsem o zápis oboru základního vzdělání 79-01-
B/001 Pomocná škola jako dobíhající soustava a oboru 79-01-B/01 Základní škola speciální
v nové soustavě oborů základního vzdělání do rejstříku škol. Celková kapacita školy 87 dětí
se nemění. Název školy zůstává stejný.

V měsíci říjnu jsme od Krajského úřadu Ústeckého kraje obdrželi nabídku, která se týkala
zapojení do projektu s podporou Finančního mechanismu EHP/Norsko-Revitalizace dětských
hřišť ve školách a školských zařízeních. Projekt nabízel vybudování (úpravu, rekonstrukci)
dětských hřišť s vybavením novými hracími prvky  tak, aby splňovaly normy EU. Vzhledem
k tomu, že ve škole takové hřiště nemáme, a malý prostor v části  školní zahrady je, do
projektu jsme se souhlasem Rady města Roudnice nad Labem zapojili.

Máme za sebou školní rok, kdy teoretická výuka byla pravidelně každý měsíc zpestřována
hravými a soutěžními činnostmi pro všechny žáky školy. Cílem zábavného vyučování nebylo
pouze pobavení dětí, ale především jejich  aktivní zapojení do výuky trochu jinak. Žáci si při
nich  ověřili, zda vědomosti, které získali ve škole, umí použít  v běžném životě. O všech
školních aktivitách vyšly články v Roudnických novinách, o některých z nich i v regionálním
tisku. Výčet všech akcí lze shlédnout na webových stránkách školy www.zsp.rete.cz.

Ve škole panovala po celý školní rok téměř rodinná atmosféra, radostná a hravá nálada.
Velké poděkování tímto patří všem zaměstnancům školy, kteří pro žáky připravovali takové
školní prostředí, aby se v něm cítili dobře a spokojeně.

V Roudnici nad Labem 10. října 2008 Mgr. Radka Hubálková
      ředitelka školy
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