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1 Základní údaje  

1.1 Základní údaje o škole 

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

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

1.2 Zřizovatel  

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

1.3 Součásti školy  

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

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

 

1.4 Údaje o školské radě  

DATUM ZŘÍZENÍ: Školská rada byla zřízena ke dni 1. 8. 2005 usnesením Rady Ústeckého kraje č.   

  63/13R/2005 ze dne 15. 6. 2005. 

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI: Školská rada zahájila činnost 11. dubna 2006. 
SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2015 – 2018: 

Mgr. Alena Machová /za Ústecký kraj jako zřizovatele školy/ 

Ing. Karolína Pohořalá / za zákonné zástupce/ 

Mgr. Eva Pavlišová /za pedagogické pracovníky/. 

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

2.1 Charakteristika školy 

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

v 1. pololetí školního roku 2014/2015 vzdělávání v Jungmannově ulici 667, od 2. pololetí došlo 

k přemístění školy do nově zrekonstruovaného prostoru v areálu SOŠ a SOU Neklanova 1806.  Škola je 

plně organizovaná, poskytuje vzdělávání žákům s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním 

postižením, žákům s více vadami a žákům s autismem. Do školy jsou přijímáni žáci na základě 

doporučení školského poradenského zařízení a se souhlasem zákonných zástupců. Jejich výuka probíhá 

v 1. – 9. ročníku, popř. je vzdělávání žáka prodlouženo na 10 let. Vzdělávání se uskutečňuje podle tří 

vzdělávacích programů. Výuka probíhá v českém jazyce.  Ukončením vzdělávacích programů základního 

vzdělávání získávají žáci základní vzdělání nebo základy vzdělání. Vzdělávání je podpořeno 

odpovídajícími materiálními, personálními a hygienickými podmínkami. Kmenové učebny jsou 

vybaveny účelovým a funkčním zařízením, audiovizuální technikou. Efektivní vyučování podporující 

aktivitu a tvořivost žáků umožňují učebnice, didaktické pomůcky, informační a komunikační technika. 

K výuce tělesné výchovy slouží malá a velká tělocvična v areálu školy, nebo nedaleká sportovní hřiště. 

Pro výuku pracovního vyučování je k dispozici vybavená cvičná kuchyň. Vzhledem k absenci vlastních 

pozemků jsou pěstitelské činnosti realizovány pěstováním rostlin v květináčích či truhlíkách ve škole. 

Prostor pro odkládání obuvi je umístěn v přízemí budovy, pro odkládání oděvu slouží vyhrazené 

prostory ve třídách. Škola má velmi pěkné hygienické zázemí. Prostředí učeben a ostatních prostorů 

školy odpovídá platným normám. Žáci mají k dispozici zařízení školního stravování, které se nachází 

v areálu školy.  Veřejnost je o  činnosti školy informována prostřednictvím webových stránek školy. 

 

2.2 Přehled oborů vzdělání 

Kód Obor vzdělání Vzdělávací program Zařazené ročníky 

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

1. – 9. 

79-01-B/01 Základní škola 
speciální  

ŠVP pro základní školu speciální  
zpracovaný dle RVP ZŠS 

1. – 10. 

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

1. - 10. 
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3 Rámcový popis personálního zabezpečení 

3.1 Zaměstnanci školy 

Ředitelka školy Mgr. Radka Hubálková 

Zástupkyně ředitelky Mgr. Helena Janošová 

Třídní učitelé Mgr. Věra Jaborová, 1., 2. a 5. ročník 

 Mgr. Eva Pavlišová, 3. a 4. ročník 

 Michaela Volfová, 6. ročník 

 Mgr. Lenka Plívová, 7. ročník 

 Mgr. Andrea Hendrichová, 8. ročník 

          Michal Telerovský, 9. ročník 

 Mgr. Kristýna Sedláčková, SP 1 

 Mgr. Renata Černá, SP 2 

Asistentky pedagoga          Karla Šindelářová, Regina Kulichová,  
         Sabina Musilová, Markéta Sirová 

Vychovatelka školní družiny           Karla Šindelářová (do 3. 8. 2015), Sabina Musilová    

Výchovná poradkyně Mgr. Eva Pavlišová           

Metodik prevence rizikového chování Mgr. Lenka Plívová 

Logopedická poradna Mgr. Věra Jaborová, Mgr. Helena Janošová 

Web školy Mgr. Lenka Plívová 

Uklízečka          Zdeňka Jedličková (do 31. 12. 2014), Hana Zíková 

3.2 Externí zaměstnanci 

Mzdová účetní        Eva Kolomyová 

Provozní účetní Ing. Ivana Vodová 

 

3.3 Zaměstnanci na rodičovské dovolené 

Učitelka Mgr. Věra Klátilová 
          Andrea Česalová 

3.4 Věková skladba pedagogických pracovníků 

Věková skladba Celkem Z toho ženy Poznámky 

do 35 let 5 5 A. Česalová, S. Musilová, L. Plívová, K. Sedláčková, 
M. Volfová 

35 – 45 let 6 6 A. Hendrichová, R. Kulichová, E. Pavlišová, 
V. Klátilová, M. Sirová, K. Šindelářová 
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45 – 55 let 3 2 R. Hubálková, R. Černá, M. Telerovský 

55 – důchod.věk 2 2 V. Jaborová, H. Janošová  

3.5 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků 

Věková skladba Celkem z toho kvalifikovaní z toho nekvalifikovaní 

do 35 let 5 3 2 

35 – 45 let 6 5 1 

45 – 55 let 3 2 1 

55 – důchodový věk 2 2 0 
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4 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a 

následném přijetí do školy 

Zápis do 1. ročníku se konal v únoru 2015.  K tomuto datu nebyl nikdo zapsán. K dodatečnému zápisu 

se dostavila jedna dívka se zákonnými zástupci.  Ve správním řízení bylo rozhodnuto o přijetí.  

5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  

5.1 Prospěch 

5.1.1 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků základní školy praktické 

1. pololetí 2. pololetí 

Prospěli 
 s vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli Prospěli 
 s vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 

19 35 2 17 43 2 

5.1.2 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků základní školy speciální 

1. pololetí 2. pololetí 

Prospěli s 
vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli Prospěli s 
vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 

0 11 0 0 12 0 

5.2 Chování 

5.2.1 Údaje o chování žáků základní školy praktické 

1. pololetí 2. pololetí 

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

1 0 0 1 
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5.2.2 Údaje o chování žáků základní školy speciální 

Chování u těchto žáků se nehodnotí.  

5.2.3 Výchovná opatření žáků základní školy praktické 

                   

5.3 Docházka 

5.3.1 Údaje o docházce žáků základní školy praktické 

                          1. pololetí          2. pololetí 

Omluvené hodiny Neomluvené hodiny Omluvené hodiny Neomluvené hodiny 

6 022 27 7 549 3 

5.3.2 Údaje o docházce žáků základní školy speciální 

                       1. pololetí         2. pololetí 

Omluvené hodiny Neomluvené hodiny Omluvené hodiny Neomluvené hodiny 

1 257 0 1 442 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 68 39 29 74 43 31 

5.5 Přijímání žáků do odborných učilišť 

a) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku: 9 

z 10. ročníku z 9. ročníku z 8. ročníku 

4 5 0 

 

 

1. pololetí         2. pololetí 

Pochvala NTU TD ŘD Pochvala NTU TD ŘD 

1 9 5 4 1 3 6 11 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015  

10 

b) do učebních oborů přijato: 9 

10. ročník 9. ročník 8. ročník 

4 5 0 

 

c) obory, školy 

Jméno žáka Ročník Učební obor Název školy 

Berky David 9. Automechanik SOŠ a SOU Roudnice n. L. 

Neklanova 1806 

Fridrychová Jana 9. Prodavač květin - florista SOŠ Technická a zahradnická, 

Lovosice 

Michlová Naďa 9.  Pečovatelské služby SOŠ a SOU Roudnice n. L. 

Neklanova 1806 

Pitra Vladimír 9. Instalatér SOŠ a SOU Roudnice n. L. 

Neklanova 1806 

Stojka Dominik 9. Zednické práce SOŠ a SOU Roudnice n. L. 

Neklanova 1806 

Knotek Martin 10. Zednické práce SOŠ a SOU Roudnice n. L. 

Neklanova 1806 

Pávek Tomáš 10.  Zednické práce SOŠ a SOU Roudnice n. L. 

Neklanova 1806 

Poláčková Hana 10.  Pečovatelské služby SOŠ a SOU Roudnice n. L. 

Neklanova 1806 

Točín Jan 10. Zednické práce SOŠ a SOU Roudnice n. L. 

Neklanova 1806 

 

6 Zájmové vzdělávání – školní družina 

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

průběhu školního roku se odhlásili 2 žáci a 2 žáci přihlásili. Z celkového počtu bylo 9 dětí z prvního 

stupně a 5 dětí z druhého stupně. Školní družina byla zahájena v 12:35 hodin a končila v 14:30 hodin. 

Týdenní skladba vycházela z těchto činností:  

 odpočinková činnost (poslech pohádek) 

 hygiena, stolování, oběd 

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

 společenské a individuální hry 
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 stolní hry, stavebnice 

 vycházky, pobyt venku  

 

 

Činnosti ve školní družině byly voleny s ohledem na věkové složení dětí. Snahou bylo, aby děti měly 

klidné a tvořivé prostředí, kde mohly uplatnit své schopnosti, dovednosti, rozvíjet svoji tvořivost, 

fantazii a vhodně vyplnily svůj volný čas. Dále jsme také často pobývali venku. Byl kladen důraz na 

vhodnou motivaci, radost z činnosti a povzbuzování. Při všech činnostech byly respektovány potřeby 

jedince. Zúčastňovali jsme se akcí pořádaných naší školou.  

Cíle vzdělávání ve školní družině byly tyto:  

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

 zásady slušného chování 

 učit děti správnému stolování 

 dbát na dodržování pravidel při hrách a soutěžích 

 spolupráce ve skupině, být tolerantní 

 dbát na bezpečnost  
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7 Údaje o prevenci rizikového chování 

Práce se třídou  

 intenzivní práce s žáky 6. a 7. ročníku s cílem vybudovat pozitivní klima ve třídě 

 sociometrické šetření, komunitní kruh 1x do měsíce 

 hry na rozvoj skupinové spolupráce, zdravého prosazení, komunikace se skupinou 

 

 

Prevence záškoláctví 

 na začátku školního roku připomenutí Pokynu k  omlouvání žáků a dalších organizačních 

záležitostí 

 pravidelná evidence docházky (omluvené a neomluvené absence žáků) třídními učiteli 

 úzká spolupráce třídních učitelů s výchovnou poradkyní a vedením školy při řešení nárůstu 

omluvených či neomluvených hodin 

 úzká spolupráce s pracovníky OSPODu MÚ v Roudnici nad Labem 

 

Prevence kyberšikany  

 seznámení žáků s Počítačovým desaterem a Pravidly chování na internetu 

 důsledné dodržování Řádu počítačové učebny 

 výukový film na portálu www.seznamsebezpecne.cz (doba trvání filmu 30:00) - film na základě 

reálných příběhů upozorňuje na nebezpečí, která jsou skryta za nejrůznějšími identitami. Po 

zhlédnutí filmu beseda s dětmi o bezpečném užívání internetu 

http://www.seznamsebezpecne.cz/
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Interaktivní hry a přednášky lektora Martina Růžičky  

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

formou interaktivních her a přednášek předal ucelené informace o tématech specifické 

primární prevence rizikového chování. 

 

 

Prevence užívání návykových látek 

 tvorba plakátu ,,Stop drogám“ 

 Normální je nekouřit – projekt zaměřený na prevenci kouření u žáků 1. a 2. ročníků 

 

Studium k výkonu specializačních činností – Metodik prevence rizikového chování 

 studium hrazeno z finančních prostředků v rámci dotačního programu:  

 „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2014“ 

 obsah kurzu naplňoval požadavky vyhlášky č.317/2005 Sb. §9c – standardu DVPP – studium k 

výkonu specializovaných činností – prevence rizikových forem chování.  

 získaná kvalifikace prohloubila metodickou, koordinační, informační a poradenskou činnost 

metodika v této oblasti 

Další preventivní aktivity 

 zřízení mailu důvěry:  duverazsp@seznam.cz 

 práce celého pedagogického sboru na novém Školním řádu, který reaguje na aktuální 

problémy z oblasti prevence 

mailto:duverazsp@seznam.cz
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8 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických 

pracovníků 

Jméno Kdy, kde Název, částka 

Hendrichová Andrea 24. 10. 2014 Litoměřice KAPRADÍ 2014 – konzultace a 
praktické dílny k ekologické 
výchově                                 

Hubálková Radka 11. 11. 2014 NIDV Ústí n. L.  Školská legislativa - úspěšná 
spolupráce učitelů, žáků a rodičů 
ve škole - Vybrané problémy z 
aplikace právních předpisů a 
školské legislativy v roce 2014                                                                             

Hubálková Radka 

Janošová Helena 

24. 11. 2014 KÚ ÚK Manuál pro krizové řízení 

 

Hubálková Radka 

Janošová Helena 

9. 12. 2014 Roudnice n. L. Škola jako úřad 

1) Vliv nového občanského 
zákoníku na školní 
prostředí 

2) Správní řád                  

Hendrichová Andrea 11. 12. 2014 

podkroví Sdružení TEREZA, Haštalská 
17, Praha 1 

Les ve škole 

                                                     

Kulichová Regína 31. 10. 2014 – 30. 1. 2015 

PPPÚK a zařízení pro DVPP Teplice, 
Lípová 651/9 

Studium pro asistenty pedagoga 
v rozsahu 120 hodin 

Sirová Markéta 31. 10. 2014 – 30. 1. 2015 

PPPÚK a zařízení pro DVPP Teplice, 
Lípová 651/9 

Studium pro asistenty pedagoga 
v rozsahu 120 hodin 

Hendrichová Andrea 

Černá Renata 

5. 1. 2015 

Vzdělávací instituce ABC Music, v.o.s. 

Rozvoj lektorských dovedností 
v metodice Sfumato            

Hubálková Radka  13. 1. 2015 Ústí nad Labem, Clarion 
Congress Hotel 

ČŠI TALIS 2013 

                                                 

Hubálková Radka 16. 4. 2015 ČŠI InspIS ŠVP – modul pro práci 
se ŠVP                                 

http://www.terezanet.cz/
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Plívová Lenka Interhotel Bohemia Ústí n.L. 

Hubálková Radka 

Plívová Lenka 

28. 04. 2015 

KÚ ÚK 

Amok - útok tzv. aktivního střelce                                       

                                             

Černá Renata  8. – 9. 5. 2015 Vzdělávací instituce 
ABC Music, v.o.s. 

Výchova lektora v metodice 
Sfumato 

Hubálková Radka 19. 5. 2015 

NIDV Ústí n. L. 

Bezpečnost ve školách a školských 
zařízeních – Minimální standard 
bezpečnosti                       

Hubálková Radka 

Plívová Lenka 

20. 5. 2015 

Ústí n. L. hotel Větruše 

Současné trendy primární 
prevence rizikového chování ve 
školství                                   

Hubálková Radka 2. 6. 2015 

Praha, Novotného lávka 5, 
přednáškový sál ČSVTS,  

Umění dialogu a asertivní 
komunikace                     

Plívová Lenka 19. 9. 2014 - 13. 6. 2015 

PPPÚK a zařízení pro DVPP Teplice, 
Lípová 651/9 

Metodik prevence v rozsahu 250 
hodin. 

 

Pavlišová Eva 18. – 21. 8. 2015 

Letní škola s metodou Hejného na 1. 
stupni ZŠ pro začátečníky 

Rokytnice n. J. 

vlastní aktivita zaměstnance 

9 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na 

veřejnosti 

O většině aktivit a prezentaci školy na veřejnosti ve školním roce 2014/2015 se lze dočíst na 

webových stránkách školy www.zsp.rete.cz.  

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

Září - Běh po úštěckých schodech 

Dne 12. 9. 2014 se šest našich sportovců 

zúčastnilo  tradičních závodů v běhu po úštěckých 

schodech. Ač jsme nepočítali s nějakým 

umístěním, neboť na těchto závodech je vždy 

velká konkurence, přeci jenom jsme se zásluhou 

zisku bronzové medaile Gábiny Dunkové a 

čtvrtého místa Marka Soukupa neztratili. Bohužel 

se nevyvedlo počasí, po celou dobu pršelo, ale to 

nám náladu z úspěchu a dobrého jídla nevzalo.  

 

Září - Výstava Baladické světy 

 

Školní rok se nám rozeběhl a hodiny pracovního 

vyučování jsme zahájili návštěvou galerie. Výstava 

Baladické světy Jaroslava Panušky seznámila 

chlapce z 8., 9. a SP třídy s mystickými postavami, 

dobou pravěkou a krajinami. Obrazy s vodníkem je 

inspirovaly k jejich vlastní tvorbě.  
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Říjen - Knihovnická lekce 

I ve školním roce 2014/2015 jsme 

pokračovali v knihovnických lekcích, 

které pro naše žáky připravuje 

knihovnice dětského oddělení Městské 

knihovny v Roudnici nad Labem. Děti se 

tentokrát seznámily s tříděním knih dle 

žánrů a autorů, které jim usnadní hledání 

v knihovnickém fondu. Následovaly 

úkoly připravené paní knihovnicí – 

skládání titulní strany dětské knihy jako 

puzzle, dokreslování obrázků z časopisu 

Sluníčko a bludiště, u kterého se děti pořádně „zapotily“.  

Říjen – Návštěva dopravního hřiště 

Žáci 5. ročníku se vydali sbírat zkušenosti z 

dopravní výchovy na náhradní dopravní hřiště v 

Litoměřicích v areálu Zahrady Čech. Nejprve se 

v teoretické části seznámili s výbavou kola a 

základními pravidly jízdy na kole, a následně se 

vydali uplatňovat získané poznatky do praxe. Ve 

škole se budou připravovat na závěrečné 

zkoušky. Při zdárném splnění úkolů získají 

Průkaz cyklisty. Tyto zkoušky by měli absolvovat 

v jarních měsících na nově zrekonstruovaném 

dopravním hřišti v Litoměřicích. 
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Říjen - BUMBÁC BALL 

 

Dne 10. 10. 2014 jsme se zúčastnili 

premiérového turnaje čtyřčlenných družstev 

v pohybové míčové hře „CZECH BUMBÁC 

BALL“ v Litoměřicích. Naučili jsme se 

pravidla této hry a sehráli jsme tři utkání se 

spolužáky praktických škol. Hra se nám moc 

líbila a budeme se těšit na příští setkání, kde 

budeme porovnávat své síly a naučené 

techniky této hry.  

 

 

Říjen - Běh na Mostné hoře 

Za deštivého počasí se ve středu 15. října 

konaly závody v běhu na Mostné hoře. Na 1. 

místě v kategorii muži B se umístil Tomáš 

Pávek, na 2. místě v kategorii chlapci starší 

Marek Soukup a též na 2. místě Jiřina 

Drbalová v kategorii dívky mladší B. Všem 

medailistům blahopřejeme a ostatním 

přejeme, ať je neúspěch neodradí od dalších 

sportovních výkonů.  
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Říjen - Výstava v galerii 

 

Nová výstava v galerii moderního 

umění nalákala chlapce z VIII., IX. a 

SP třídy k další návštěvě. Tentokrát 

byly obrazy plné pestrých barev a 

geometrických tvarů. Žáci při 

prohlídce obrazů popisovali, co v 

nich vidí a jak by se díla mohla 

jmenovat. Hodiny pracovního 

vyučování pak věnovali vlastní 

tvorbě.  

 

 

Říjen - Podzimní radovánky 

Ještě jsme se ve škole ani nerozkoukali 

a jsou tu podzimní prázdniny. Těšení 

jsme si zkrátili přípravou na Halloween, 

který bude hned po prázdninách. Po 

četbě příběhu o nenapravitelném 

Jackovi, nasledovalo dlabání a zdobení 

dýní, kvízy, omalovánky a četba 

strašidelných příběhů. Po prázdninách 

naše halloweenská zábava 

pokračovala. „Máme doma strašidlo“, 

ozývalo se ze třídy. Potom se vyhrnula 

parta „páťáků“ do tělocvičny a tam se 

řádilo. Ve vyšších ročnících jsme si připomněli i 2. listopad - Památku zesnulých. 

 

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015  

20 

 

Listopad - Dřevořezy 

 

Další výstavu, kterou v roudnické galerii v 

rámci PV navštívili žáci 8., 9. a SP třídy, byla 

výstava Františka Hodonského – Dřevořezy. 

Jedná se o nejstarší grafickou techniku. 

Abstraktní kompozice žáci přenesli na papír 

pomocí voskovek a vodovek. Podobné linie 

si vyzkoušeli rytím do sádrového podkladu.  

 

 

Listopad - Výstava Naše cesta 

Na interaktivní výstavu Naše cesta 

v Praze Holešovicích jsme přijížděli 

plni očekávání poznat svět lidí se 

zdravotním handicapem. Veškerá 

naše očekávání se naplnila. Jako 

osoby zrakově postižené jsme si 

vyzkoušeli používání nezbytných 

pomůcek v domácnosti, chůzi se 

slepeckou holí, nastupování do 

autobusu za pomoci asistenta, 

zahráli si hry na rozvoj hmatového 

a sluchového vnímání. Následně 

jsme se přenesli do světa lidí se 

sluchovým postižením. Seznámili se se způsoby dorozumívání, t.j. prstovou abecedou, znakovým 

jazykem a odezíráním. Poslední neprozkoumaný svět byl svět lidí s tělesným postižením. Svezli jsme se 

na invalidním vozíku náročným terénem, nakupovali vlakovou jízdenku, najížděli a vyjížděli z vlaku. Na 

sportovním vozíku hráli florbal a basketbal. Díky zážitkovým aktivitám na této výstavě jsme poznali, že 

lidé s těmito postiženími mají těžký život a zaslouží si respekt a náš veliký obdiv.  
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Listopad - Podzimní učení 

Od začátku školního roku uběhly dva 

měsíce. Už jsme nakreslili podzimní 

stromy, lisovali listy, vyrobili si draky, 

ale také umíme básničky a písničky o 

podzimu a umíme spočítat, kolik stojí 

například nákup zeleniny. A co vše 

víme o podzimu? To jsme si ověřili v 

hodině prvouky a přírodovědy, kdy 

jsme se vydali do parku, aby nás okolí 

inspirovalo a připomnělo, kdybychom 

si na něco nevzpomněli. Věřte nebo ne, 

povedlo se nám to na jedničku. 

Listopad - Větrníkový den 

Větrníkového dne, celorepublikové 

akce na podporu dětí nemocných 

cystickou fibrózou, se zúčastnili žáci 

IV, VI. a VII. třídy. Během dne získali 

informace o této nemoci formou 

prezentace z webových stránek 

Klubu nemocných cystickou fibrózou 

a následně se pustili do výroby 

větrníku. Právě větrník je symbolem 

této nemoci. Bylo nám potěšením se 

do tvorby větrníků zapojit a alespoň 

na dálku podpořit děti s tímto 

onemocněním. 
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Prosince - Sněhová královna 

O Mikuláše vyjela početná 

skupina žáků, učitelů a některých 

rodinných příslušníků do 

pražského divadla Hybernia na 

muzikál Sněhová královna. S 

velkým zaujetím jsme sledovali 

pohádkový příběh statečné 

Gerdy, která se vydala na 

dlouhou cestu ročními obdobími, 

aby vysvobodila z ledového 

paláce, sídla Sněhové královny, 

svého milovaného Kaye. Při svém 

putování se setkala s mnoha 

bytostmi, hlavně s Jarní vílou, 

Letní princeznou a Podzimní loupežnicí, což byly sestry Sněhové královny, ale třeba i s vránou, která 

nasměrovala Gerdinu roční cestu ke královskému paláci. Celé muzikálové představení bylo plné melodií, 

songů, vtipných popěvků a temperamentních písní, bylo energické, barevné, plné nádherných 

hereckých vystoupení. V jednotlivých rolích jsme poznali např. Mahulenu Bočanovou, Sabinu 

Laurinovou, Lindu Finkovou, Felixe Slováčka mladšího ad.  Byl to krásný Mikulášský den!  

Prosinec - Česko zpívá koledy 

V čase adventním si ve škole zpíváme 

vánoční písně a koledy. Letos poprvé 

jsme se zapojili do projektu Česko 

zpívá koledy. Žáci se na tuto akci 

těšili, proto pilně trénovali nejen 

zpěv, ale i dramatizaci vánoční písně 

Veselé Vánoce. Hlasy 50 zpěváků 

rozezněly budovu naší školy 10. 12. 

2014 v 11:00 hodin. Za doprovodu 

rytmických hudebních nástrojů 

zazněly nejznámější písně s vánoční tématikou. Úsměv na tváři všech přítomných a velký potlesk v 

závěru svědčil o úspěšnosti akce. Zaměstnanci a žáci Základní školy praktické v Roudnici nad Labem 

přejí všem klidné a pohodové svátky vánoční a do příštího roku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.  
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Prosinec - Pomáháme Ježíškovi 

Rok se s rokem sešel a naše škola se 

účastní 2. ročníku vánoční výstavy 

Pomáháme Ježíškovi v Kulturním domě 

Říp v Roudnici nad Labem. Na této 

výstavě své výrobky prezentují místní 

základní a mateřské školy a neziskové 

organizace. Vánoční výstava probíhá v 

neděli 14. prosince od 10:00 do 17:00 

hod. a pokračuje i v pondělí 15. a v úterý 

16. prosince vždy od 8:00 do 17:00 hod. 

Přijďte se podívat a vánočně se naladit.  

 

Únor - Základy první pomoci a zdravovědy 

Dnešní část dopoledního vyučování 

jsme strávili v přednáškovém sále 

Podřipské nemocnice s poliklinikou, kde 

si pro nás připravila MUDr. Márová 

přednášku o základech první pomoci. Z 

prezentace jsme se dozvěděli spoustu 

užitečných informací o záchraně 

lidského života, poslechli si autentický 

hovor na záchrannou službu, na figuríně 

si vyzkoušeli uvolnění dýchacích cest, 

srdeční masáž a stabilizovanou polohu. 

Teď už víme, jak pomoci zachránit 

druhému život do příjezdu záchranné 

služby.  
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Březen - Výlet za sněženkami 

V dobříňském háji rozkvetly 

sněženky a jedeme! Děti si ve 

školních taškách nechaly jen 

svačiny a vyrazili jsme na nádraží. 

Z nové školy je to přece jen dál a 

tak jsme jeli vlakem. V háji se to 

bělalo něžnými sněženkami, 

cestu nám zkřížilo stádo srnek a 

ve větvích vysokých stromů 

notovali ptáčci svou jarní 

písničku. Jinak ticho, my a 

sněženky. Na zpáteční cestě jsme 

se zastavili na ranči u koní. Měli 

jsme štěstí, děti si je mohly 

nakrmit a pohladit. S podkovou pro štěstí jsme dále pokračovali v cestě. Poslední zastávkou bylo úžasné 

dětské hřiště. Cestou do školy jsme ještě s přivolanou hlídkou městské policie zlikvidovali použitou 

injekční stříkačku. Unavení, ale spokojení z „akčního“ dopoledne jsme dorazili do školy.  

 

Březen – Velikonoční výstava 

Žáci I., II. a V. třídy se vypravili na 

výstavu do knihovny, aby nasáli 

velikonoční atmosféru. Obdivovali 

zručnost maléreček kraslic, ochutnali 

velikonoční speciality a zkusili si 

vytvořit obrázek vypalováním do 

dřeva. Z výstavy se vraceli s 

velikonoční náladou a perníkovými 

kraslicemi. 
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Březen - Modrý den 

Naše škola se s předstihem zapojila do 

celosvětové kampaně Den porozumění 

autismu, který připadá na 2. dubna. 

Symbolem této kampaně je modrá 

barva, která symbolizuje schopnost 

komunikovat a porozumění. Abychom 

vyjádřili podporu lidem a dětem s 

poruchou autistického spektra, oblékli 

jsme se do modré. I vy se můžete po celý 

duben zapojit do kampaně Light it up 

blue, neboli Rozsviťme se modře.  

 

 

 

 

Duben – Den bezpečnosti 

Ve středu 1. dubna nás navštívili dopravní 

policisté z Dopravního inspektorátu z 

Litoměřic. Formou prezentace a 

poutavého vyprávění našim žákům 

předali informace, které se týkaly 

bezpečného chování chodců, cyklistů a 

řidičů motorových vozidel.  
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Duben - Čtení pomáhá 

V rámci projektu Čtení pomáhá navštívili 

žáci městskou knihovnu. Cílem návštěvy 

bylo vybrání vhodné knihy do hodin 

literární výchovy. Četba byla vybírána z 

doporučeného seznamu, dále se žáci 

orientovali velikostí písma, obsahem, 

ilustracemi, formou textu. Z dlouhého 

seznamu byla vybrána klasika: O 

letadélku Káněti. Nyní již v hodinách 

čtení vylétá ze stránek knížky letadélko a 

jeho kamarádi mezi žáky osmé třídy a 

probouzí v nich fantazii.  

Duben - Smyčcové kvarteto 

Příjemné zpestření výuky čekalo 

žáky ve středu 8. dubna 2015. V 

rámci sponzorského minikoncertu 

zavítali dopoledne do školy 

špičkoví hudebníci smyčcového 

kvarteta Severočeské filharmonie 

Teplice. Muzikanti zahráli žákům 

ukázky klasické hudby vybraných 

hudebních skladatelů. Každá 

hudební ukázka byla žákům vždy 

krátce, srozumitelně a vtipně 

uvedena. Většina žáků viděla a 

slyšela skutečné smyčcové 

nástroje poprvé v životě. Žáci se s až neočekávaně velkým zájmem zaposlouchali do kouzelných melodií 

A. Vivaldiho, W.A.Mozarta, L. Boccheriniho, J. Haydna, J. Brahmse, A. Dvořáka a F. Mendelssohna-

Bartholdiho. Dokonalé a profesionální provedení ukázek klasické hudby z období baroka, klasicismu a 

romantismu zakončil ragtime černošského skladatele Scotta Joplina z přelomu 19. a 20. století. Tento 

dopolední výchovný koncert byl zcela mimořádným kulturním zážitkem nejenom pro žáky, u kterých se 

setkal s velkým nadšením a ohlasem, ale i pro pedagogický sbor, který si doslova vychutnal krásnou 

hudbu v mistrovském podání.  
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Duben - Galerie kraslic 

Velikonoce jsou již za námi, ale to žákům 

8., 9., 7. a SP třídy nevadilo a spolu s 

vyučujícími navštívili Galerii kraslic v 

Libotenicích. Slunečné počasí přálo 

pěšímu výletu v kombinaci s vlakem. Cesta 

vedla vlakem do Oleška a pak pěkně po 

svých do obce Libotenice, kde na nás již 

čekali dobrovolnice z muzea. Po 

komentované prohlídce vystavených 

exponátů si mohli žáci vyzkoušet techniku 

voskem či techniku škrábanou. Po dvou 

příjemně strávených hodinách jsme se 

vydali opět pěšky k vlaku, tentokrát na 

zastávku do Hrobců. Exkurze byla úspěšná 

- za rok nashledanou.  

 

Duben - Vzdálení pozorovatelé 

 

Změna výstavy v Galerii moderního 

umění nás opět evokovala k její 

návštěvě. V zadním prostoru galerie 

jsme se pomocí výstavy nazvané 

Vzdálení pozorovatelé přenesli do 

role pozorovatelů, dotkli se 

nekonečna a vytvořili živý obraz. Ve 

vestibulu nás Ivana Hejduková svou 

kompozicí na téma: Místo, kde 

pravěký člověk hrál na hudební 

nástroj, přenesla do fantazie tónů.  
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Duben - Geometrie trochu jinak 

 

3D stavby nemusíme stavět jen z 

kostek a stavebnic. Stačí hrách, 

dřívka a hlavně chuť do tvoření. 

Tu žáci 3. a 4. třídy měli a tak 

vytvořili krásné stavby, které 

vycházely hlavně z jejich fantazie. 

Děti si zároveň procvičily jemnou 

motoriku, prostorovou orientaci a 

v neposlední řadě také svoji 

trpělivost. Výsledek za to stojí!  

 

Duben - Čarodějnice ve škole 

 

V letošním roce si přiletěli 

čarodějové a čarodějnice z 

prvního stupně obhlédnout nové 

působiště do školy v Neklanově 

ulici. Nejvíce se jim líbilo na 

trampolíně. Nevynechali ani 

přichystané hry, kvízy a výtvarné 

dílničky. Čarodějnická polévka z 

ještěrek, myší a rybek jim moc 

chutnala, i když si ty „potvůrky“ 

museli sami ulovit.  
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Duben - Malá kopaná 

Dne 28. 4. 2015 jsme se jako 

každoročně zúčastnili turnaje v 

malé kopané v Dlažkovicích. Hráli 

jsme ve skupině B, kde jsme 

obsadili 4. místo, a tudíž jsme 

nepostoupili do dalších bojů. I přes 

absenci klíčových hráčů chlapci 

alespoň bojovali a nechali na hřišti 

vše. Celkové prvenství vybojoval 

domácí tým z Dlažkovic, který ve 

finále porazil Ústí 3:2.  

 

Květen - Lehkoatletický čtyřboj 

Tradiční atletický čtyřboj se v letošním 

školním roce uskutečnil v nedalekých 

Lovosicích. Počasí přálo, a tak naši 

závodníci (Marek Soukup, Josef 

Maleček, Václav Kratochvíl, Zuzana 

Kopecká) vložili do klání veškerou 

energii. A jak to dopadlo? Zuzanka si 

odvážela medaili za 3. místo v běhu na 

800 m, Marek za 3. místo v hodu 

kriketovým míčkem a ještě 3. místo v 

celkovém hodnocení. Všem závodníkům 

ještě jednou gratulujeme.  
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Květen - Na dopravním hřišti 

Žáci pátého ročníku  se dne 25. 5. 2015 

stali držiteli průkazu cyklisty. Na podzim 

jim byly předány teoretické informace 

(ještě na náhradním hřišti na Zahradě 

Čech). Dnes, po zdárném vyplnění testu 

a nezbytných instrukcích, se děti 

proháněly na kolech na nově 

vybudovaném dopravním hřišti.  

 

 

Květen - Plavecký výcvik 

 

I když máme tělocvik moc rádi, tak 

jsme se nemohli dočkat plavání. Těšili 

se plavci i neplavci. Hry ve vodě, 

cákání, ale také správné dýchání a 

základy plaveckých stylů. Paní trenérky 

byly skvělé a hodně nás toho naučily. 

Také jsme poznali spoustu nových 

kamarádů z jiných škol. Někteří z nás 

se stali plavci, někteří se přestali bát 

vody, ale všichni jsme si užili hodně 

legrace. Příští rok nás plavání čeká 

opět a už se nemůžeme dočkat.  
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Červen - Exkurze Terezín - Malá pevnost 

Dne 25. 6. 2015 jsme se s 8. a 9. ročníkem 

vypravili na exkurzi do Terezína – Malá 

pevnost. Výlet jsme započali v 

Bohušovicích nad Ohří, odkud jsme šli 

pěšky do Terezína. Naše první zastávka 

byla u židovské a křesťanské obřadní 

místnosti, které sloužily jako místo 

posledního rozloučení s mrtvými. 

Naproti se nachází část bývalého 

kolumbária, kde jsou uloženy některé 

urny s popelem zemřelých vězňů. Naše 

cesta pokračovala kolem bývalé 

Magdeburské kasárny, přes Horní vodní bránu až k Národnímu hřbitovu před Malou pevností. Při 

návštěvě Malé pevnosti byli žáci seznámeni s její historií, podívali se do místností, kde bylo krutě 

zacházeno s vězni tábora a prošli podzemní chodbou dlouhou cca 500m. S žáky jsme nevynechali ani 

kino a výstavy, které se nachází uvnitř pevnosti. Po celou dobu exkurze jsme měli krásné slunečné 

počasí.  

Červen - Pasování na čtenáře 

Dne 4. června 2015 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. 

Novopečení čtenáři obdrželi drobné dárky a 

čtenářské průkazy. Ceremoniálu přihlíželi i 

rodiče a babička chlapců. Starší spolužáci s 

troškou závisti sledovali slavnostní akt. Aby 

mohly být děti pasovány na čtenáře, musely 

projít i několik knihovnických lekcí. 

Děkujeme kolektivu Městské knihovny v 

Roudnici nad Labem a těšíme se na další 

zajímavá setkání.  

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015  

32 

Červen - Muzejní noc 

V letošním roce jsme se v rámci Muzejní 

noci opět podívali do muzea. Návštěva 

muzea nám dokreslila představy o naší 

zemi v pravěku i dobách pozdějších. 

Chlapce upoutal mechanický model 

Řípu. Nás děvčata zase zaujalo zajímavé 

povídání o levanduli.  

 

 

Červen - Přehazovaná 

Ve středu 10. června jsme vyrazili na 

turnaj v přehazované do Lovosic. Po 

dvou odehraných a prohraných 

zápasech v základní skupině jsme 

nepostoupili do dalších bojů a skončili 

jsme na posledním místě. V příštím 

školním roce již budeme moct 

trénovat, letos nám nepřály podmínky 

pro trénink z důvodu přestěhování.  
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Červen - Branný den 

Ve středu 17. června žáci druhého 

stupně navštívili Muzeum civilní obrany 

v Ústí nad Labem. Muzeum je 

vybudované v bývalém protileteckém 

krytu z roku 1942, později 

přebudovaném na atomový kryt. Naše 

žáky čekala přehlídka plynových masek 

od roku 1920 až po současnost, 

technické zajímavosti, jako funkční 

strojovna vzduchotechniky, zdravotní 

ošetřovna, radiotelefonní ústředna, 

předměty nalezené v okolí krytu i ve 

štolách. V rámci plnění úkolů žáci stříleli 

ze vzduchovky, zkoušeli si plynové 

masky, byli proškoleni v první pomoci.  

 

9.2 Celoškolní projekty 

Normální je nekouřit 

 

Již pátým rokem je naše škola zapojena do projektu Normální je nekouřit. Tento projekt slouží 

k prevenci kouření žáků 1. stupně.  
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Les ve škole 

Tak jako minulý školní rok, tak i letos 

probíhal projekt Les ve škole. Výuka 

probíhala jak ve škole, tak i v terénu. 

Žáci se zaměřili na porost v lokalitě 

Vědomice, kde zkoumali stáří stromů a 

druhy chráněných rostlin. Neopomněli 

ani na zvířata, která zásobovali 

nasbíranými kaštany do krmelců.  

 

Ovoce do škol 

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

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

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

Víčka pomáhají 

Projekt zaměřený na pomoc druhým. Ve školním roce 2014/2015 jsme sběrem víček pomáhali Natálce 

z Bechlína.  

 

 

10 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

V tomto školním roce nebyla ČŠI provedena kontrola. 

11 Základní údaje o hospodaření školy 

viz. Příloha 
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12 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Škola nebyla zapojena do rozvojových a mezinárodních programů. 

13 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

14 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 

Dotační program „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2014“ – program zaměřený na 

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

akreditovaného studia v rozsahu 250 hodin k výkonu specializovaných činností prevence rizikového 

chování. Celková částka 13 700 Kč byla určena na úhradu kurzu, cestovného a studijního materiálu.  

15  Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

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

úkolů ve vzdělávání nejvíce spolupracuje s poradenskými odbornými pracovišti – PPP v Roudnici nad 

Labem, SPC Litoměřice, SPC Demosthenes Ústí nad Labem, SPC Praha.  Úzká je spolupráce se zákonnými 

zástupci žáků, školskou radou, OSPOD Roudnice nad Labem. 
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