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1. Základní údaje o škole 

1.1. Základní údaje o škole 

Název školy Základní škola praktická 
Adresa školy Jungmannova 667, 413 01 Roudnice nad Labem 
Právní forma příspěvková organizace 
Ředitelka školy Mgr. Radka Hubálková 
Zástupce ředitele Mgr. Helena Janošová 
IČO 70839824 
IZO 102 317 526 
Identifikátor školy 600 023 559 
Telefon 416 837 458, 416 838 224 
E - mail zspraktickaroudnicenl@rete.cz 
Webové stránky www.zsp.rete.cz 

 
Zřizovatel Ústecký kraj 
Adresa zřizovatele Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Telefon 475 657 111 
Fax 475 201 616 
Webové stránky www.kr-ustecky.cz 
 

1.2. Součásti školy 

součásti školy adresa IZO kapacita 
Základní škola Jungmannova 667, Roudnice nad Labem 102 317 526 87 
Školní družina Jungmannova 667, Roudnice nad Labem 110 007 875 14 

 

1.3. Údaje o školské radě 

Datum zřízení Školská rada byla zřízena ke dni 1.8.2005 usnesením Rady Ústeckého 
kraje č. 63/13R/2005 ze dne 15. 6. 2005. 

Zahájení činnosti Školská rada zahájila činnost 11. dubna 2006. 
Pro volební období 2012 – 2015 byla nově jmenována školská rada ve 
složení: Mgr. Alena Machová /za Ústecký kraj jako zřizovatele školy/, 
Eva Pávková / za zákonné zástupce/, Michal Telerovský /za 
pedagogické pracovníky/. 

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

Úplná speciální škola s 1. – 9. ročníkem. Je určena žákům s lehkým a středně těžkým 

mentálním postižením. Součástí školy je školní družina.   

2. Přehled oborů vzdělání 

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

rejstříku 

a) nová soustava 

Kód Obor vzdělání Vzdělávací program Zařazené 
ročníky 

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

1. – 9. 

79-01-B/01 Základní škola speciální ŠVP pro základní školu 
speciální - zpracovaný dle 
RVP ZŠSP 

1., 2., 3.,   
7., 8., 9.,  

 

 

b) dobíhající soustava 

Kód Obor vzdělání Vzdělávací program Zařazené 
ročníky 

79-01-B/001 Pomocná škola 24 035/97, Pomocná škola 4.,5.,6.,10. 
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy  

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

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

3.1 Zaměstnanci školy             

Ředitelka školy Mgr. Radka Hubálková 
Zástupkyně ředitelky Mgr. Helena Janošová 
Třídní učitelé Mgr. Věra Jaborová, 1. a 2. ročník 
          Andrea Česalová, 3. a 4. ročník 
 Mgr. Eva Pavlišová 5. ročník 
 Mgr. Lenka Plívová, 6. ročník 
 Mgr. Andrea Hendrichová, 7. a 9. ročník 
          Michal Telerovský, 8. ročník 
 Mgr. Věra Klátilová – SP1 
 Mgr. Renata Černá – SP 2 
Učitelé bez třídnictví Mgr. Věra Rážová       
Asistentky pedagoga Karla Šindelářová, Renáta Straková 
Vychovatelka školní družiny Karla Šindelářová           
Výchovná poradkyně Mgr. Eva Pavlišová           
Školní metodičky prevence Mgr. Věra Jaborová, Mgr. Lenka Plívová 
Logopedická poradna Mgr. Věra Jaborová, Mgr. Helena Janošová 
Školní projekty Mgr. Andrea Hendrichová 
Web školy Mgr. Lenka Plívová 
Školnice, uklízečka Zdeňka Jedličková 

 
3.2 Externí pracovníci 
Mzdová účetní        Eva Kolomyová 
Provozní účetní Ing. Ivana Vodová 
 
3.3 Zaměstnanci na rodičovské dovolené 
Učitelka Mgr. Dana Houžková – do 15.3.2013 
Asistentka pedagoga          Michaela Volfová 
 

3.4 Věková skladba pedagogických pracovníků  

Věková skladba Celkem Z toho 
ženy 

Poznámky 

do 35 let 3 3 A.Česalová, L. Plívová, R. Straková 
35 – 45 let 4 4 A. Hendrichová, E.Pavlišová, 

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

Věková skladba Celkem z toho kvalifikovaní z toho nekvalifikovaní 
do 35 let 3 1 2 

35 – 45 let 4 3 1 
45 – 55 let 3 2 1 

55 – důchod.věk 3 3 0 
 

 

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

Zápis do 1. ročníku se konal v únoru 2013.  K zápisu se nikdo nedostavil. Na základě 

požadavku SPC Litoměřice byly v měsíci dubnu uskutečněny dodatečné zápisy u dvou žáků. 

U obou bylo rozhodnuto o přijetí.  

5.  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími 

programy a podle poskytovaného stupně vzdělání                                             

5.1 PROSPĚCH   

údaje o výsledcích vzdělávání žáků základní školy praktické                                                                     

1. pololetí 2. pololetí 
Prospěli 

 s vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli Prospěli 

 s vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

15 31 2 12 35 2 
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údaje o výsledcích vzdělávání žáků základní školy speciální  /pomocné/      

1. pololetí 2. pololetí 

Prospěli s 
vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli Prospěli s 
vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 

0 9 2 0 9 2 
 

5.2. CHOVÁNÍ 

údaje o výsledcích žáků základní školy praktické                                                 

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

0 0 0 0 
 

údaje o výsledcích žáků základní školy speciální  /pomocné/  

Chování se u těchto žáků nehodnotí. 

Výchovná opatření žáků základní školy praktické 

                   
5.3 DOCHÁZKA 

žáků základní školy praktické   

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

5 839 25 6 740 11 
 

žáků základní školy speciální    

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

1 001 0 1 254 0 
 

5.4 Údaje o počtech žáků  na začátku a  konci školního roku                                    

Začátek školního roku Konec školního roku 
Třída Počet žáků 

celkem 
z toho 
dívek 

z toho 
chlapců 

Počet žáků 
celkem 

z toho 
dívek 

z toho 
chlapců 

CELKEM  63 26 37 63 28 35 

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

1 5 9 1 2 5 8 3 
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5.5 Přijímání žáků do odborných učilišť 

a) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku: 

z 10. ročníku z 9. ročníku z 8. ročníku 
1 5 0 

 
b) do učebních oborů přijato: 

10. ročník 9. ročník 8. ročník 
0 5 0 

 

c) obory, školy 

Jméno žáka Ročník Učební obor Název školy 
 
žákyně 

 
9. 

 
Kuchařské práce 

SOŠ technická a 
zahradnická, Lovosice 

 
žákyně 

 
9. 

 
Pečovatelské služby 

SOŠ a SOU Roudnice n.L. 
Neklanova 1806 

 
žákyně 

 
9. 

 
Pečovatelské služby 

SOŠ a SOU Roudnice n.L. 
Neklanova 1806 

 
žák 

 
9. 

 
Kuchař 

SOŠ Pohoda, Litoměřice 
 

 
žák 

 
9. 

 
Zedník 

SOŠ a SOU Roudnice n.L. 
Neklanova 1806 

 

5.6 Zájmové vzdělávání – školní družina 

Počet oddělení Počet žáků Počet vychovatelek 
1 14 1 

  

Školní družinu navštěvovalo 12 žáků z prvního stupně a 2 žáci z druhého stupně. 

Zájmové vzdělávání probíhalo v nově vybavené  kmenové učebně ŠD formou zájmových, 

vzdělávacích a spontánních činností. Dalšími využívanými prostory byly počítačová, učebna, 

tělocvična, cvičná kuchyně a školní zahrada.  Velmi časté byly vycházky na dětské hřiště a 

k řece Labi, kde probíhaly rozličné sportovní aktivity. Dostatek prostoru bylo vyčleněno i 

k odpočinku a relaxaci. Odpolední aktivity byly zaměřeny na posílení mezilidských vztahů, 

na rozvoj spolupráce a respektování druhého, děti se učily otevřeně mezi sebou komunikovat.  

Prohlubovaly si vědomosti o přírodě, aktivně se podílely na přípravách celoškolních projektů 

AMAZONIE a VODA. V rámci družiny byl realizován celoroční projekt „Dobré skutky“ , 
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kdy se děti snažily o dobré skutky a pomoc druhým. V měsíci dubnu v rámci měsíce knihy 

jsme navštívili Městskou knihovnu Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem. Několikrát 

v roce proběhlo zábavné odpoledne spojené se soutěžemi a s diskotékou při příležitosti 

Helloweenu, Mikuláše a Dne dětí.  
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6. Údaje o prevenci rizikového chování 

Plnění plánu prevence rizikového chování ve školním roce 2012/2013: 

Září 

• Informativní schůzka pro rodiče za přítomnosti vedení školy a kurátora p. Živného. 

Rodiče byli seznámeni s pokyny o omlouvání a byly jim nabídnuty služby Farní charity, jak 

svým dětem zajistit účelné trávení volného času.  

Určeno: celá škola 

 

• Na silnici bezpečně 

Určeno: oba stupně ZŠ praktické                                         - zaměřeno na dopravní výchovu 

• Do školy bezpečně 

Určeno: SP 1 + SP 2 

Říjen 

• Každý měsíc do knihovny      

Dlouhodobá spolupráce s městkou knihovnou, účast na akcích pořádaných knihovnou. 

 Určeno:  celá škola 

Listopad 

• Návykové látky  

Zjišťování znalostí u žáků v dotazníku, následná diskuze, tvorba plakátu. 

Určeno:  1. stupeň, SP1 + SP2 

 

• Zlatý retrívr ve škole 

Žáci seznámeni s výcvikem vodících psů. 

Určeno: celá škola 
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• Osobní bezpečí a první pomoc 

V rámci prevence rizikového chování jsme se sešli v počítačové učebně, kde byla pro žáky 

školy připravena prezentace na téma: "Osobní bezpečí a 1. pomoc". Žáci získali informace o 

telefonních číslech tísňového volání, zahráli si modelové situace o tom, jak telefonovat s 

operátorkou při ohrožení zdraví svého či jiných osob. Po ukončení prezentace se přemístili do 

svých tříd, kde vyplňovali test, ve kterém byly otázky z probraného tématu. 

Určeno: celá škola 

Prosinec 

• Nebezpečí užívání zábavní pyrotechniky  

Konec roku 2012 se neúprosně blížil a s ním i oslavy, které se neobejdou bez zábavní 

pyrotechniky. O zásadách a dodržování bezpečnosti při používání zábavní pyrotechniky si 

přišel s našimi žáky pohovořit kurátor Bc. Živný. Třídní učitelé též poučili své žáky pomocí 

materiálu, který jim byl poskytnut. 

Určeno: celá škola 

Leden 

• Kyberšikana 

Žáci poučení vyučujícími informatiky s pravidly používání internetu a vysvětlen pojem 

kyberšikana. 

Určeno:  3. – 9. ročník, SP1 + SP2 

• Stop drogám 

V rámci prevence rizikového chování tvořili žáci z devátého ročníku plakáty na protidrogové 

téma. Výsledná díla jsou velice zdařilá. 
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Únor 

• Malá lekce společenského chování 

Žáci si procvičili základní pravidla společenského chování. 

Určeno: 1. stupeň 

Březen 

• Den bezpečnosti 

Dopoledne, které bylo zaměřeno na znalosti o dopravních značkách, řešení dopravních 

situací, modelové hry na hřišti, následné promítání videa ,,Semaforek“. 

Určeno: 1. – 3. ročník, SP1 

Květen 

• Důležitá telefonní čísla 

Čísla tísňového volání, složky integrovaného záchranného sboru, řešení modelových situací. 

Určeno: 1. stupeň 

Červen 

• Bezpečné prázdniny 

Poučení žáků o bezpečném chování o prázdninách. 

Určeno: celá škola 

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

formou interaktivních her a přednášek předal ucelené informace o tématech specifické 

primární prevence rizikového chování. 
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VI. třída 
Vztahy v kolektivu a prevence šikany. 

Dospívání a vztahy s rodiči. 
VII. t řída 

Zdravý životní styl vs. legální návykové látky.  
Dospívání a sebepřijetí. 

VIII. t řída 
Zdravý životní styl vs. nelegální návykové látky 

Antikoncepce a pohlavně přenosné choroby. 
IX. třída 

Partnerské vztahy a manželství. 
Antikoncepce a pohlavně přenosné choroby. 
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7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Prioritou školy bylo průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na aktuální 
teoretické a praktické otázky související s procesem vzdělávání a výchovy, na osobní 
vzdělávací potřeby jednotlivých vyučujících a na potřeby organizace. Preferovali jsme, 
z cenových i časových důvodů, vzdělávání celého pedagogického sboru přímo na pracovišti. 
V tomto směru jsme byli neúspěšní. Oslovená lektorka, o jejíž seminář Rozvíjíme čtenářskou 
a matematickou gramotnost / Zábavné vyučování na 1. stupni ZŠ jsme měli zájem, pořádala 
školení pro větší počet osob, než kolik měl náš pedagogický sbor. A tak se tohoto semináře 
zúčastnily pouze 2 učitelky 1. stupně v místě konání. Vedení školy vycházelo vstříc 
jednotlivým pedagogům a umožnilo jim účast na akreditovaných seminářích podle jejich 
osobního výběru. Vzdělávací programy byly vybírány podle: 

a)  efektivity nákladů (nejen finance, ale i čas), 
b) obsahu a metodické vhodnosti programu 
c)  místa konání semináře, 
d)  schopnosti školitele. 

 

Ředitelka školy plně podporovala sebevzdělávání několika kolegyň / ty si samy stanovily cíle, 
výběr studia,  motivovaly samy  sebe, řídily a kontrolovaly své učení /. Byly to: 

JMÉNO STUDIUM MÍSTO KONÁNÍ 

Mgr. Eva Pavlišová Výchovné  poradenství UK Praha 

Mgr. Andrea Hendrichová Celostní muzikoterapie Olomouc 

Mgr. Renata Černá Speciální pedagogika Ústí nad Labem 

        Andrea Česalová Učitelství pro 1. stupeň UJEP Ústí nad Labem 

Mgr. Lenka Plívová ICT  NIDV Ústí nad Labem 

 
JMÉNO SEMINÁŘ MÍSTO 

KONÁNÍ 
CENA 

Mgr. Renata Černá -Prevence a rozpoznávání   
 zanedbávaných dětí ve školním  
 prostředí 
-Ekoateliér – Voda kolem nás 

Hoštka 
 
 
Litoměřice 

- 
 
 
550,- Kč 

Andrea Česalová - Rozvíjíme čtenářskou a  
  matematickou gramotnost / Zábavné  
  vyučování na 1.stupni ZŠ 

Ústí n. L. 400,- Kč 

Mgr. Andrea 
Hendrichová 

-Právo ve škole 
-Školní násilí 
-Prevence úrazů a násilí na ZŠ 

Hoštka 
Hoštka 
Praha 10 

- 
- 
- 
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Mgr. Radka Hubálková -Práce se softwarovou aplikací na  
  personální řízení 
-Tvořivá škola – Činnostní učení 
-Úvod do elektronických spisových 
služeb, praktická práce s ESS 
(eGON) 

Roudnice n. L. 
 
Praha 7 
Praha 

- 
 
- 
- 

Mgr. Věra Jaborová -Právo ve škole 
-Školní násilí 
-Tvořivá škola – Činnostní učení 
-Aktuální stav drogové scény a  
  problematika návykových látek ve  
  škole 
- Rozvíjíme čtenářskou a  
  matematickou gramotnost / Zábavné  
  vyučování na 1.stupni ZŠ 

Hoštka 
Hoštka 
Praha 7 
Litoměřice 
 
 
Ústí n. L. 

- 
- 
- 
- 
 
 
400,- Kč 

Mgr. Helena Janošová -Práce se softwarovou aplikací na  
  personální řízení 

Roudnice n. L. - 

Mgr. Eva Pavlišová -Tvořivá škola – Činnostní učení Praha 7 - 

Mgr. Lenka Plívová -Úvod do elektronických spisových  
 služeb, praktická práce s ESS 
(eGON) 

Praha - 

Mgr. Věra Klátilová -------------------------------------------- ------------------- ----------- 
Mgr. Věra Rážová -------------------------------------------- ------------------- ----------- 
Renáta Straková -------------------------------------------- ------------------- ----------- 

Michal Telerovský -------------------------------------------- ------------------- ----------- 
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8.  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  

O všech aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti ve školním roce 2012/2013 se lze dočíst na 
webových stránkách školy www.zsp.rete.cz.  

Integra Jam Září  
Les ve škole – celoškolní a celoroční projekt 
Exkurze v OU a SOU v Roudnici nad Labem 
Halloween 
Běh na Mostné hoře 

Říjen 

Normální je nekouřit – zahájení projektu určeného pro žáky 1. - 4. ročníků 
Návštěva Městské knihovny E. Špindlera v Roudnici nad Labem 
Vánoční výstava 

Listopad 

Zlatý retrívr Dasty 
Mikulášská nadílka 
Andílci za školou 
Vánoční výstava v knihovně 
Vánoční příběh  

Prosinec 

Zpívání na schodech 
Louskáček – představení v Národním divadle 
Prvňáčci a druháčci v knihovně 
Hodina dějepisu trochu jinak 

Leden 

Exkurze do Střední odborné školy technické a zahradnické v Lovosicích 
Návštěva knihovny 
Karneval 

Únor 

Doba ledová 
Knihovnická lekce 
Zahájení projektu Amazonie 
Březen – Měsíc knihygionální přebor Ústeckého kraje v plavání 
Velikonoční jarmark 
O nejrychlejšího bruslaře 

Březen 

Sněženkový háj 
Mistrovství ČR v plavání 
Čarodějnice 

Duben  

Šneci 
Kdo bydlí v trávě 
Galerijní den a noc 
Amazonie – ukončení projektu 
Pasování prvňáčků na čtenáře 

Květen 

Den dětí 
Loutky – školní výlet VII. + SP1 třídy 
Zoopark Chomutov – školní výlet VI. třídy 
Výlet na Hazmburk – školní výlet V. třídy 
Normální je nekouřit – ukončení projektu  

Červen 

Les ve škole – ukončení projektu 



 18

8.1 Akce školy 

ZÁŘÍ  

Integra Jam 

Začal nový školní rok a s ním i další projekty a zajímavé akce.  13. září se žáci SP1 a chlapci 

ze 6., 7. a 8. ročníku zúčastnili umělecko-integračního festivalu INTEGRA JAM 2012 v 

roudnické galerii. Workshopy a výtvarné dílny byly tentokrát zaměřeny na integraci 

hendikepovaných do společnosti pomocí umělecké tvorby. Žáci si mohli vyzkoušet nejen 

práci se šablonami, papírem, plasty, barvami, ale prožít pár minut ve světě nevidomých 

pomocí šátku a lana. Divadelním workshopem se vcítili do postav z obrazů a pohybem jej 

oživili. 
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ŘÍJEN 

Exkurze v OU a SOU v Roudnici nad Labem 

Vycházející žáci měli možnost navštívit OU a SOU v Roudnici nad Labem. Seznámili se s 

prostředím učiliště, učebními obory, na které mají možnost si dát přihlášku.  

         

Halloween 

Den před podzimními prázdninami, 24. října 2012, se děti převlékly do masek a začalo 

„halloweenské řádění“. Děti se z příběhu o lehkomyslném Tomovi dozvěděly, proč lidé 

rozsvěcují u svých příbytků dýně. Zdobily papírové makety dýní, pekly z lineckého těsta malé 

„dýně“, které potom zdobily. Nechybělo sportovní klání a diskotéka. Starší děti namalovaly 

strašidelný hrad, vyplňovaly kvízy a číselné spojovačky s halloweenskými náměty.  
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Běh na Mostné hoře 

Dne 23. 10. 2012 byli žáci na přespolním běhu na Mostné hoře v Litoměřicích. Tohoto běhu 

se zúčastnilo celkem 160 závodníků. V kategorii mladších žákyň se umístila na 2. místě 

Denisa Švehlová a ve starších žákyních na 3. místě Karolína Krumbholzová. 
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LISTOPAD 

Podzimní tvoření 

Žáci v hodinách pracovního vyučování tvořili krásné práce na podzimní téma. Na obrázcích 

jsou práce dětí 3. a 4. třídy.  

                         

 

 

Návštěva knihovny 

Žáci naší školy navštěvují Městskou knihovnu v Roudnici nad Labem. Vybírají si zde knihy a 

časopisy pro zábavu, ale i literaturu, kterou potřebují do výuky. S knihovnou máme velmi 

dobrou spolupráci. Zúčastňujeme se knihovnických lekcí, různých soutěží, divadelních 

představení a tradičně každým rokem "Pasování prvňáčků na čtenáře". Některé děti jsou i 

registrovanými čtenáři. V týdnu knihoven je registrace nabídnuta dětem zdarma. 
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Zlatý retrívr Dasty 

Já, zlatý retrívr Dasty, jsem se svojí paničkou Mgr. Evou Procházkovou navštívil 29. 

listopadu 2012 děti ze zdejší školy. Za jejich pomoci jsem aportoval, proskakoval obruče, 

ukázal jsem jim, jak umím válet sudy a poslouchat (možná se ode mne něco naučily). Také mi 

daly plyšovou berušku, hned jsem si s ní hrál. Na konec mi podrbaly kožíšek. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

PROSINEC 
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Mikulášská nadílka 

Je středa 5. prosince a školou se rozléhá cinkot mikulášské rolničky a strašlivé zvuky čertů. 

Hodné děti se nemají ale čeho bát. Ty zlobivé jsou napjaté a nevrle vyčkávají jejich příchod. 

Mikuláš čte "Knihu hříchů", pekelníci se starají o potrestání hříšníků. Děti zpívají písničky, 

říkají básničky a za odměnu dostávají nadílku. Čertům, Mikuláši a andělovi slibují, že hodní 

hodnými zůstanou a "zlobiváci" se polepší.  

             

 

Andílci za školou 

V předvánočním čase vyrazilo za školu i pár andílků ze ZŠ praktické v Roudnici nad Labem. 

Dostaly odměnu za pěkné chování a vzorné plnění školních povinností v podobě vstupenky na 

muzikálové představení v pražském divadle Broadway – ANDÍLCI ZA ŠKOLOU. Muzikál 

skladatele Michala Davida, textaře Lou Fanánka Hagena, scenáristy Jana Hlaváče a režiséra 

Filipa Renče byl nabitý hitovými písničkami a komickými situacemi ze školního prostředí. V 

hlavních rolích vystoupily členky populární dívčí skupiny 5 Angels, z dospělých herců se 

předvedli Bohouš Josef a Linda Finková. Hudba, zpěv a tance naše mladé divačky tak zaujaly, 

že při zpáteční cestě vlakem z Prahy vyslovily přání shlédnout muzikál ještě jednou. 

Děkujeme p. J. Steklému za sponzorský finanční dar.  
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Vánoční výstava v knihovně 

Dne 10. 12. 2012 jsme se žáčky 1. – 4. ročníku navštívili prodejní vánoční výstavu v 

prostorách Městské knihovny Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem. Děti zaujaly drobné 

symboly Vánoc z keramiky a ochutnávka tradičního vánočního cukroví. 
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Vánoční příběh 

Je 14. 12. 2012, do Vánoc zbývá jen pár dní. Děti z prvního stupně zhlédly narození „Ježíška“ 

ve velmi působivém loutkovém představení „Vánoční příběh“. Zpěv koled, které provázely 

celé představení, umocňovalo prostředí roudnické galerie a úžasné výkony herců. 

      

 

Zpívání na schodech 

Je krásný adventní čas a školou zní zpěv koled a vánočních písní pod hudebním doprovodem 

Mgr. Heleny Janošové. 
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Leden 

Louskáček   

 Ve čtvrtek 10. ledna se v Národním divadle v Praze uskutečnilo charitativní představení pro 

handicapované děti. Jako členové Kruhu přátel opery Národního divadla jsme se i letošní rok 

mohli těšit na reprízu oblíbeného baletu Louskáček - Vánoční příběh.   

 

 

Prvňáčci a druháčci v knihovně 

Návštěvy Městské knihovny v Roudnici nad Labem jsou pro žáčky 1. a 2. třídy naší školy 

vítaným zpestřením výuky českého jazyka a řečové výchovy. 
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Hodina dějepisu trochu jinak 

V rámci dějepisu se žáci 9. třídy seznámili s fotodokumentací Osvobození Roudnice nad 

Labem 1945. Děkujeme tímto ředitelství 2. ZŠ v Roudnici nad Labem, které nám umožnilo si 

tyto zajímavé fotografie prohlédnout a seznámit se tak s historickými událostmi našeho města. 

 

Exkurze do Lovosic 

V pátek 18. ledna jsme se my, žáci 9. a 8. ročníku, vypravili na exkurzi na Střední odbornou 

školu technickou a zahradnickou v Lovosicích. S průvodcem jsme si prohlédli dílny a jiné 

cvičné prostory. Potom jsme měli možnost prohlédnout odloučené pracoviště v Litoměřicích, 

kde se nachází skleníky, cvičné zahrady a sady zahradnických oborů. Teď už jen stačí, 

abychom si správně vybrali tu „svou“ střední školu. 

ÚNOR 

Návštěva knihovny 

V měsíci únoru navštívili žáci 1., 2., 3. 4. a 6. třídy Městskou knihovnu v Roudnici nad 

Labem. Blíže se seznámili s knihami, ve kterých jsou hlavními hrdiny děti. Proběhlo 

„počteníčko“ z knihy „Mikulášovy patálie“. Měli také možnost ověřit si své znalosti v kvízu, 

které pro ně připravila paní knihovnice.  
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Karneval 

V pátek 15. února se konal v naší škole karneval. Ten den se do masek oblékli převážně žáčci 

nižších ročníků. „Deváťáci“namalovali plakát, chlapci z Sp2 s paní učitelkou Černou upekli 

pro všechny účastníky tradiční masopustní boží milosti, děvčata ze 7. a 8. třídy nazdobila své 

kamarády kresbami na obličej a žáci z Sp1 se ujali patronací nad soutěžemi. Pro všechny děti 

byly připraveny kvízy, omalovánky a náměty na masopustní téma. S tradicí masopustu byli 

žáci celé školy seznámeni v prezentaci. Taneční rej zahájil „TANEC PRINCEZEN“ - 

předtančení dětí 1. - 4. třídy pod vedením Natálky Berkyové. Následovalo vystoupení Věrky 

Stojkové a Klaudie Dunkové, které zatančily romské tance. Potom se již děti oddávaly tanci, 

hrám a radovánkám, které k masopustu patří.  
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Doba ledová 

Poslední únorový den se 12 žáků z naší školy vydalo do DOBY LEDOVÉ. Sněhem se 

nebrodili, ale zjistili, v jakém obydlí bydlel neandrtálec, jak lovil a co si vlastně mohl dát k 

večeři. Ve vstupní hale muzea v Ústí nad Labem je vítal šavlozubý tygr. Po jeho stopách se 

žáci vydali do prvního a druhého patra, kde si zblízka a v životní velikosti prohlédli například 

srstnatého nosorožce, jeskynního lva při lovu, předchůdce daňka s parožím vážícím 40 kg, 

mamuta se srstí dlouhou 30 – 60cm. O každém gigantovi doby ledové si mohli také přečíst a 

dozvědět se, čím se živil, kde se vyskytoval, jak byl veliký, nebo obdivovat nalezené kosti.   

 

BŘEZEN 

Knihovnická lekce 

První jarní den žáčci 1. – 4. ročníku opět zamířili do městské knihovny. Čekala je tam druhá 

knihovnická lekce zaměřená na orientaci v knižním fondu. Orientaci dle barevného rozlišení 

si děti vyzkoušely při hledání určené knihy. Dnešním dnem byl též zahájen školní projekt 

"Amazonie", a tak děti s paní učitelkou a knihovnicí vyhledávaly literaturu vztahující se k 

tomuto tématu.  
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Březen - Měsíc knihy 

Březen je Měsíc knihy. Žáci 1. – 4. ročníku zamířili do knihovny. Byla zde pro ně připravena 

další knihovnická lekce. Své znalosti o „knižní kultuře“ (správné zacházení s knihou, péče o 

knihy, návštěva knihovny a knihovnická pravidla) si rozšířili o poznávání známých 

spisovatelů a ilustrátorů, kteří píší a ilustrují knihy pro děti. Znalosti knih a jejich hrdinů si 

děti prověřily v testíku, který jim připravila paní knihovnice. Pravidelné návštěvy městské 

knihovny jsou pro děti velkým přínosem a děti se na ně vždy těší.  

           

Plavání 

Žákyně 8. a 9. ročníku Karolína Krumbholzová a Alena Burdová byly za naši školu 

nominovány na 13. regionální přebor Ústeckého kraje v plavecké soutěži, která se konala 22. 

března v litoměřickém plaveckém bazéně. Dívky byly přihlášeny do disciplín 50 m volný 

způsob, 50 m znak a 50 m prsa. V konkurenci žáků i žákyň speciálních škol a závodníků ze 

sociálních ústavů „vyplavaly“ stupínková místa. 
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Velikonoční jarmark 

Ač to za okny nevypadá, máme tu jaro a s ním blížící se Velikonoce. ZŠ K. Jeřábka pořádala 

velikonoční jarmark spojený se 100letými oslavami školy. Vyrazili jsme na tento jarmark se 

jarně naladit a něco hezkého si pořídit. 

 

O nejrychlejšího bruslaře 

Je tradicí, že v měsíci březnu se vybraní žáci školy účastní soutěže „ O nejrychlejšího 

bruslaře,“ kterou pořádá ZŠ speciální, ZŠ praktická a Praktická škola Litoměřice. Naši školu 

reprezentovali žáci 5., 8. a 9. ročníku Daniel Olah, Karolína Krumbholzová a Lukáš Klepáč. 

Úkolem závodníků ze speciálních škol Litoměřice, Lovosice, Roudnice n.L., Dlažkovice, 

Bílina a Louny bylo v co nejrychlejším čase zvládnout určitý úsek na bruslích. Našim žákům 

děkujeme za pěknou reprezentaci školy, Danielovi gratulujeme k 1. místu! 
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Sněženkový háj 

Stalo se již tradicí, že jak zaklepe jaro na dveře, vyrážíme s dětmi do Dobříně za sněženkami. 

Ani v letošním roce jsme neporušili tradici, i když jsme si museli počkat, než zima ukončí 

svou vládu. V Roudnici jsme nastoupili do vláčku a jelo se. Cílová stanice Dobříň. U altánu 

na návsi jsme se posilnili a vyrazili pozorovat jarní přírodu a vzdát hold sněženkám. Hned při 

vstupu do lesa nás přivítaly srny a zajíci, krásně nám zapózovaly žáby, které probudily jarní 

sluneční paprsky. Háj se bělal kvítky sněženek a zvědavě vykukovaly dymnivky. V korunách 

stromů prozpěvovali ptáci za doprovodu „bicích“ pana datla. Po Labi pluli kačeři s kachnami. 

Děti byly pozornými posluchači i pozorovateli. Při zpáteční cestě si pohladily ovečku s 

jehňátkem a obdivovaly úžasně upravenou hřívu jednoho z koní v ohradě umístěné v těsné 

blízkosti nádraží. Čas do příjezdu vlaku jsme si vyplnili otázkami, jejichž odpovědi měly 

prověřit, jak dobrými byly děti posluchači a pozorovatelé. Sladká odměna byla tečkou za 

dnešním výletem, ale i znalostmi, které děti prokázaly. Za rok zase nashledanou na 

sněženkách v Dobříni.  

DUBEN 

Čarodějnice 

V úterý 30. dubna se konal ve škole slet čarodějnic a čarodějů z 1. a 2. třídy. Dopoledne plné 

zábavy, smíchu, ale i práce, si děti jak se patří užívaly. Nechyběla ani pravá čarodějnická 

polévka.  
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Mistrovství ČR v plavání 

Ve dnech 19. - 20. dubna 2013 pořádal Český svaz mentálně postižených sportovců 

Mistrovství České republiky v plavání. Plavci z celé republiky se sjeli na plavecký bazén do 

Liberce. Naši školu reprezentovala velice úspěšně Karolína Krumbholzová, která čtyřikrát 

stála na stupních vítězů. Hned první den soutěží se stala mistryní republiky v plavecké 

disciplíně 50 m znak s časem 00:57,53 a získala druhé místo za 50 m volný způsob. Druhý 

den mistrovství doplnila svou sbírku medailí o další dva cenné kovy - bronz v disciplínách 

100 m znak a 100 m volný způsob.  
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KVĚTEN 

Kdo bydlí v tráv ě? 

„Kdo bydlí v trávě?“ - tak byla nazvaná soutěž, kterou vyhlásila Správa CHKO České 

středohoří. Zamysleli jsme se a zjistili, kolik živočichů nám běhá, leze, skáče či se plazí pod 

nohama. Pokusili jsme se některé ztvárnit a takto se nám to povedlo.  

              

Galerijní den a noc 

Po předchozích zkušenostech jsme rádi přijali pozvání do galerie na Galerijní den a noc. 

Tentokrát si studenti Katedry výtvarné kultury Pedagogické fakulty UJEP v Ústí n. L. a žáci a 

učitelé Základní umělecké školy v Roudnici nad Labem připravili téma: Proměna veřejného 

prostoru. Pro žáky bylo toto téma velice atraktivní, pracovali pomocí igelitových fólií a 

barevných izolep. Práce se šablonou aneb sprejování bylo využito k vlastní tvorbě, ale také ke 

zkrášlení těla. Po prohlídce vystavených děl v galerii se žáci pustili do tématu Prostor v 

obraze nebo Krajina jinak, kde si pomocí frotáže uvědomili různorodost povrchů.  
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Pasování prvňáčků na čtenáře 

Dne 30.5.2013 byli naši „prvňáčci“ pasováni na čtenáře. Svým „slibuji“ se zavázali, že budou 

pilnými čtenáři. Slavnostní atmosféra a očekávání příchodu krále se svou družinou děti zcela 

ovládla. Pasovaní čtenáři obdrželi drobné dárky a čtenářské průkazy. Děkujeme kolektivu 

Městské knihovny v Roudnici nad Labem a těšíme se na další zajímavá setkání.  

 

Den dětí 

I když byl poslední květen, tak nám počasí nepřálo oslavit Den dětí v přírodě. Zůstali jsme 

tedy ve škole, kde byla pro žáky ve třídách a v tělocvičně připravena jednotlivá stanoviště. 

Děti lovily rybky, skákaly v pytlích, střílely na branku, chodily s pinpongovým míčkem na 

lžíci a pálce, skládaly puzzle, házely šipky na terč a v tělocvičně absolvovaly překážkovou 

dráhu se střelbou na koš. Za všechny splněné úkoly dostaly sladkou odměnu. Ač bylo počasí 

pochmurné, tak toto dopoledne rozzářilo úsměvy na tvářích našich žáků.  
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ČERVEN 

Loutky 

S koncem školního roku počasí zrovna nepřálo, a tak se původní výlet do Opárenského údolí 

změnil na výlet do Litoměřic. Zde žáci 7. a SP1 třídy navštívili výstavu marionet. K jejich 

velkému překvapení si mohli loutky vypůjčit a na chvíli se tak stát loutkohercem. Zároveň 

zjistili, že manipulace s některými loutkami není tak jednoduchá,  jak se zdá.  
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Zoopark Chomutov 

Konečně jsme se dočkali. Je tu červen, čas školních výletů. My, šesťáci, jsme vyrazili 

vláčkem na celodenní výlet do zooparku v Chomutově.  Počasí bylo tropické, ale naštěstí je 

v zooparku mnoho stromů, které nám poskytly stín.  
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Výlet na Hazmburk 

Hrad Hazmburk je opředen mnoha pověstmi a tak jsme se rozhodli, že se tomu podíváme na 

kloub. Vybrali jsme si den, kdy bylo opravdu krásné letní počasí. Bylo takové teplo, že jsme 

měli radost z každé vody, kterou jsme míjeli. Hrad jsme měli stále před očima, ale zdál se 

nám tak daleko. Nakonec jsme přece jen do cíle dorazili a hrad dobyli. Jestli je pod ním 

zakopán poklad – tak to opravdu nevíme, ale třeba se nám příště podaří zjistit víc. 
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8.2 Celoškolní projekty 

EU Peníze školám 
 

Ovoce do škol 
 

Amazonie 
 

Normální nekouřit 
 

Les ve škole 
 

 

8.2.1 EU Peníze školám 

Projekt MŠMT zaměřený na oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na 

základních školách, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, Operační program Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost /OP VK/. 

8.2.2 Ovoce do škol 

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

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

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

Teplice. 

8.2.3 Amazonie 

Zoo Praha vyhlásila výtvarnou soutěž na téma Amazonie, která souvisí s plány na přestavbu 

starého Pavilonu velkých savců v nový pavilon nazvaný Amazonie. Tento pavilon osídlí 

největší skupina zvířat z Jižní Ameriky v Evropě. Naši žáci se společně se svými učiteli ujali 

tohoto tématu s vervou, v hodinách výtvarné výchovy a pracovního vyučování kreslili, 

malovali, lepili, modelovali, vystřihovali. Na konci jejich tvoření vznikla tato krásná díla, 

která byla odeslána do soutěže:  
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Naše škola tuto soutěž pojala jako celoškolní projekt. Zahájení tohoto projektu bylo v březnu 

2013. O Amazonii jsme se učili ve všech předmětech, pomocí počítačové techniky jsme se do 

Amazonie dokonce vydali.  
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Tímto projektem se naplnila průřezová témata environmentální výchovy: 

• ekosystémy (vodní zdroje, tropický deštný les, kulturní krajina) 

• základní podmínky života (voda, ovzduší, půda, přírodní zdroje) 

• lidské aktivity a problémy životního prostředí (průmysl a životní prostředí, 

ochrana přírody, změny v krajině) 

• vztah člověka k prostředí (náš životní styl, aktuální ekologický problém, 

prostředí a zdraví) 

8.2.4  Normální je nekouřit 

Projekt ,,Normální je nekouřit“ byl ve školním roce 2012/2013 určen žákům 1. – 4. ročníků. 

Hlavními cíli projektu bylo: 

• uvědomit si riziko kouření 

• podpora zdravého životního stylu 

• umět odmítnout nabízenou cigaretu 

• zapojení rodiny do projektu 

• komunikace ve skupině 

• rozšíření slovní zásoby 

Tématem ,,SMYSLY“ byl tento projekt v září zahájen. Spolu s veverkou Čiperkou žáci 

hmatem určovali předměty, pomocí čichu vůně libé i nelibé, chuťové buňky probudili pomocí 

ovoce a zeleniny, sluch prověřili Orffovými nástroji a zrak naopak na chvíli vyřadili, aby si 

uvědomili, jak těžké to mají nevidomí. A co cigarety? K těm jen přistrčili nosy a výrazem na 

tváři dali najevo, že jim vůbec nevoní. 
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V další části projektu jsme se opět setkali s veverkou Čiperkou a připomněli si, že kouření 

škodí nejen kuřákovi, ale že může ohrozit i život zvířat v lese. Pomocí dramaterapie se žáčci 

proměnili v různá lesní zvířátka utíkající před ohněm, který je způsobený odhozenou 

cigaretou. 

          

 

8.2.5 Les ve škole 

Začátkem školního roku se naše škola přihlásila do mezinárodního projektu „LES VE 

ŠKOLE“. Program je koordinován sdružením TEREZA - vzdělávací institucí akreditovanou 

MŠMT. V tomto projektu žáci poznávají na základě vlastních zkušeností lesní ekosystém a 

učí se odpovědnému chování vůči svému okolí a upevňují si vztah ke škole. Program 

podporuje výuku v terénu, žáci se učí o lese v lese.  

Mezi žáky celé školy byla rozdělena dvě témata: „Tajemství vody v lese“ a „Proč do lesa“. 

Cílem těchto témat bylo například - zjistit fungování lesa, vliv klimatických změn na les, 

vnímání přírody všemi smysly, umět pojmenovat faunu a flóru, uvědomit si význam ochrany 

lesa a mnoho dalšího.  
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Tímto projektem byla naplněna průřezová témata environmentální výchovy: 

• ekosystémy (les, vodní zdroje, kulturní krajina) 

• základní podmínky života (voda, ovzduší, půda, ekosystémy, přírodní zdroje) 

• lidské aktivity a problémy životního prostředí (odpady, ochrana přírody) 

• vztah člověka k prostředí (lokální ekologický problém, prostředí a zdraví) 

„Tajemství vody v lese“  

Toto téma bylo určeno pro menší děti (1. – 4. ročník) – KALUŽNÍCI 

 

 

Práce žáků I. a II. třídy pod vedením Mgr. Věry Jaborové 

 

 

Práce žáků III. a IV. třídy pod vedením Andrey Česalové 
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„Pro č do lesa“ – HOUBELÁCI  (V. + VI.) 

 

 

 

Žáci pod vedením Mgr. Evy Pavlišové a Mgr. Lenky Plívové     

„Pro č do lesa“ - LESNÍ PARTA (VII. + SP1) 

 

     

Žáci pod vedením Mgr. Andrey Hendrichové a Mgr. Věry Klátilové 



 45

Příspěvky KALUŽNÍKŮ v průběhu projektu 

Dílničkám v roudnické galerii předcházel tajemný dopis od LESA, ve kterém naše malé žáčky 

požádal o pomoc. Ztrácí se mu totiž voda a prý za to mohou skřítci Kalužníci. Děti dle vlastní 

fantazie pár skřítků vyrobily a rozhodly se, že problém vyřeší. 

 

 

V projektu "Les ve škole" tvořili žáčci 1. - 4. ročníku v dílničce roudnické galerie stromy. 

Tvořivé dopoledne bylo obohaceno i prohlídkou obrazů zaměřenou na les a stromy. Hotové 

výrobky si děti odnesly do školy a použijí je k dotvoření kolektivní práce – "O skřítcích 

Kalužnících". 

 

 

    

 

Další výprava za vodou v lese proběhla ve třídě, kde jsme nejdříve poznávali zvířátka. 

Povídali jsme si, kde se pohybují a jestli potřebují vodu. Hra na semínko ze šišky nám 

pomohla porozumět, jak rostou rostliny. Celý koloběh vody jsme s pomocí paní učitelek 

ztvárnili koláží. Projekt „Les ve škole“ nás opět posunul blíž na stopu Kalužníkům. 
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Příspěvky HOUBELÁKŮ v průběhu projektu 

 

V rámci celoškolního projektu „Les ve škole“ se naše skupina (5. a 6. třída pod pracovním 

názvem HOUBELÁCI) vydala do blízkého okolí poznávat les v našem prostředí. Husté lesy v 

našem okolí nemáme, ale lesík blízko přece jenom je – na Slavíně. První poznávání lesa jsme 

zaměřili na pozorování přírody během podzimu. Všimli jsme si nejen spadaného listí, holých 

stromů, hebkých mechů a hub, ale také velkého nepořádku, který zde nechávají lidé. Nakonec 

jsme našli místo, které se nám líbilo. Jsou tam stromy listnaté i jehličnaté, keře a další 

rostliny. Vybrané místo jsme vyfotili, ale také namalovali. Všem se obrázky moc povedly. 

Celou cestu jsme si povídali o lese, jak je pro nás důležitý a jaký význam pro nás má.  

Po příchodu do školy jsme přemýšleli nad lesním názvem naší skupiny. Po demokratickém 

hlasování vyhrál název HOUBELÁCI. V předmětu informatiky jsme na mapách.cz 

lokalizovali místo Slavín a přečetli si o něm pár informací.  

 

Další středeční dopoledne jsme prožili v roudnické galerii. Ujala se nás paní Michalcová, 

která pro nás měla připraveny tvořivé činnosti. Před tvořením jsme si prohlédli prostory 

galerie, hledali obrazy malíře Antonína Slavíčka s tématikou lesa. Velmi nás zaujala expozice 

mladých umělců Michala Cimaly, Jana Kalába a Jakuba Nepraše z ateliéru Trafačka, kteří zde 

vystavují umělecká díla moderní civilizace (př. strunné hudební nástroje vyrobené ze 

snowboardu). Po prohlídce jsme usedli k pracovnímu stolku a stali se z nás, alespoň na 

chviličku, módní nárvrháři. Jelikož pracujeme na projektu "Les ve škole", oblékali jsme 

vystřižené postavičky chlapců a dívek do sportovního pohodlného oblečení, které jsme si sami 

navrhli, vystříhli a nalepili. Výsledné dílo bylo povedené, s nadšením jsme ho odnesli do 

školy a vystavili ve třídě. Paní Michalcové patří velký dík za organizaci tohoto dopoledne. 
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Dočkali jsme se sněhové pokrývky a vydali se na naše známé místo - na Slavín. Po cestě jsme 

pozorovali přírodu, jak se v zimním období změnila. Zahráli jsme si na stopaře lesní zvěře, 

hledali stopy zvířat ve sněhu a následně podle Zálesáckého zápisníku poznávali, jakému 

zvířeti stopa patří. Na závěr dnešního stopovacího dopoledne jsme se vyfotografovali na 

našem místečku. 
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Jednoho krásného jarního dne jsme vyrazili na Slavín pozorovat přírodu v rozpuku. Cesta 

vedla k našemu místu, které monitorujeme během všech ročních období. 

 

Příspěvky Lesní party v průběhu projektu 

 

V rámci projektu „Les ve škole“, se naše Lesní parta z SP1 a 7., 8. třídy, vydala na průzkum 

krajinou. Šly jsme hledat NÁŠ LES a našli. Vybrali jsme si lokalitu nedaleko Roudnice. 

Máme zde tři varianty lesa – listnatý, jehličnatý a smíšený. Pozorovali jsme jinovatku, jak si 

na sklonku podzimu podmaňuje přírodu. Prakticky jsme ověřili znalosti ze zeměpisu. Kmeny 

stromů obrostlé lišejníky nám prozradili, jak určit světové strany. Do těchto míst se ještě 

několikrát vrátíme. 
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Při čtení balady Štědrý večer, konkrétně veršů: …. kravám po výslužce, ovocnému 

stromoví… se známá partička rozhodla donést něco štědrovečerního také lesu, konkrétně 

zvířátkům do krmelce. Hostina mohla začít 20. prosince, kdy se krmelec zaplnil dobrotami 

(kaštany, seno, tvrdý chléb, jablka). A co vy, nezapomněli jste na přírodu kolem sebe? 

 

 

 

Nasněžilo, přimrzlo a naše Lesní parta se vydala opět do lesa. Tentokrát měli připravené 

úkoly a ve skupinkách sledovali stopy zvěře (měřili velikost a hloubku), pomocí venkovních 

teploměrů zjišťovali teplotní rozdíl vzduchu a sněhu Do školy donesli sklenice plné sněhu a 

sledovali změnu skupenství. Ani tentokrát nezapomněli na zvířátka a přidali něco do krmelce. 
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Než přijde jaro, musela se Lesní parta seznámit s možným nebezpečím, které by je mohlo 

potkat v lese. Žáci k tomu využili interaktivní tabuli a karty se zvířaty. Ve skupinkách dali 

hlavy dohromady a vyčlenili ta, kterých bychom se měli bát, nebo z nich mít respekt. 

 

 

Opět se hlásí LESNÍ PARTA, která vyrazila do již známého lesa v okolí Vědomic. Tentokrát 

se plnilo téma Chování člověka v lese – odpad a jeho důsledky. Nic netušící partička na kraji 

lesa obdržela pytle, rukavice a po krátkém povídání se rozprchla po lese „uklidit“. Když se 

opět sešli, vyprávěli a divili se, co lidé v lese odhodí. Pytle s odpadem byly odneseny do 

místního sběrného dvora, kde nás pochválil pan starosta obce Vědomice.   
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9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

V tomto školním roce nebyla ČŠI provedena kontrola. 

 

10. Základní údaje o hospodaření školy 

Viz. Příloha. 

 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Škola nebyla zapojena do rozvojových a mezinárodních programů. 

 

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

 

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

Škola je od 1. 6. 2011 zapojena do realizace projektu MŠMT EU – Peníze školám. 

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

Škola nemá odborovou organizaci a ani s jinými odborovými organizacemi nespolupracuje. 

Při plnění úkolů ve vzdělávání se co nejvíce snaží spolupracovat se zákonnými zástupci žáků. 

Zve je na různá společná setkání a školní události – výlety, výstavy, kulturní vystoupení, 

sportovní akce. Rodiče mohou školu navštívit po předchozí dohodě a v době akcí pro 

veřejnost. Zákonní zástupci jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím třídních 

schůzek, zápisů do žákovských knížek, školní nástěnky a webových stránek školy 

www.zsp.rete.cz. 

 

Spolupracujeme se školskou radou. Seznamujeme její členy se záměry školy a překládáme 

školské radě ke schválení zákonem dané dokumenty školy. Nedílnou součástí je i spolupráce 

s místními školami, s odbornými poradenskými pracovišti (PPP, SPC), s dětskými lékaři, 

s odborem sociálně právní ochrany dětí, s Policií ČR a městkou policií. 

 

Spolupracujeme s Krajským úřadem Ústeckého kraje – zřizovatelem školy a Městským 

úřadem Roudnice nad Labem – majitelem budovy školy.  
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