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1 Základní údaje  

1.1 Základní údaje o škole 

NÁZEV ŠKOLY:  Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Neklanova 1807, příspěvková               
         organizace  
ADRESA ŠKOLY:   Neklanova 1807, Roudnice nad Labem, 413 01  
JMÉNO ŘEDITELKY ŠKOLY:  Mgr. Radka Hubálková  
JMÉNO ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY: Mgr. Helena Janošová 
KONTAKT:  telefon: 775 415 141, 416 837 458, 416 838 221 

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

1.2 Zřizovatel  

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

1.3 Součásti školy  

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

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

 

1.4 Údaje o školské radě  

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

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

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

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

    Jaroslava Hošková / za zákonné zástupce/ 

Mgr. Eva Pavlišová /za pedagogické pracovníky/. 

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

2.1 Charakteristika školy 

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

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

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

s více vadami a žákům s autismem. Do školy jsou přijímáni žáci na základě doporučení školského 

poradenského zařízení a se souhlasem zákonných zástupců. Jejich výuka probíhá v 1. – 9. ročníku, popř. 

je vzdělávání žáka prodlouženo na 10 let. Vzdělávání se uskutečňuje podle níže uvedených vzdělávacích 

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

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

materiálními, personálními a hygienickými podmínkami. Kmenové učebny jsou vybaveny účelovým a 

funkčním zařízením, audiovizuální technikou. Efektivní vyučování podporující aktivitu a tvořivost žáků 

umožňují učebnice, didaktické pomůcky, informační a komunikační technika. K výuce tělesné výchovy 

slouží malá a velká tělocvična v areálu školy, nebo nedaleká sportovní hřiště. Pro výuku pracovního 

vyučování je k dispozici vybavená cvičná kuchyň. Vzhledem k absenci vlastních pozemků jsou 

pěstitelské činnosti realizovány pěstováním rostlin v květináčích či truhlíkách ve škole. Prostor pro 

odkládání obuvi je umístěn v přízemí budovy, pro odkládání oděvu slouží vyhrazené prostory ve třídách. 

Škola má velmi pěkné hygienické zázemí. Prostředí učeben a ostatních prostorů školy odpovídá platným 

normám. Žáci mají k dispozici zařízení školního stravování, které se nachází v areálu školy.  Veřejnost je 

o  činnosti školy informována prostřednictvím webových stránek školy. 

 

2.2 Přehled oborů vzdělání 

Kód Obor vzdělání Vzdělávací program Zařazené ročníky 

79-01-C/01 Základní škola Rámcový vzdělávací program pro 
základní vzdělávání, ve znění 
Opatření ministryně školství, 
mládeže a tělovýchovy čj. MŠMT-
28603/2016 

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

1. – 5. 

 

 

6. – 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., 3. ročník 

 Mgr. Eva Pavlišová, 4., 5. ročník 

 Mgr. Renata Černá, 6. ročník 

          Michal Telerovský, 7. ročník 

          Michaela Volfová, 8. ročník 

 Mgr. Lenka Plívová, 9. ročník 

 Mgr. Helena Janošová, SP 2 

          Sandra Černá, bez třídnictví  
         Jana Červenková, bez třídnictví 

Asistentky pedagoga          Sandra Šrajbrová, Regina Kulichová,  
         Sabina Musilová, Markéta Sirová, Milena Marešová 

Vychovatelka školní družiny          Sabina Musilová    

Výchovná poradkyně Mgr. Eva Pavlišová           

Metodik prevence rizikového chování Mgr. Lenka Plívová 

Logopedická poradna Mgr. Věra Jaborová, Mgr. Helena Janošová 

Web školy Mgr. Lenka Plívová 

Uklízečka           Hana Zíková 

3.2 Externí zaměstnanci 

Mzdová účetní        Eva Kolomyová 

Provozní účetní Ing. Ivana Vodová 

 

3.3 Zaměstnanci na rodičovské dovolené 

Učitelka Mgr. Věra Klátilová 
Mgr. Andrea Česalová 

3.4 Věková skladba pedagogických pracovníků 

Věková skladba Celkem Z toho 
ženy 

Poznámky 

do 35 let 6 6 A. Česalová, S. Musilová, L. Plívová, M. Volfová,  
S. Šrajbrová, S. Černá 
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35 – 45 let 5 5 R. Kulichová, E. Pavlišová, 
V. Klátilová, M. Sirová, M. Marešová 

45 – 55 let 2 2 R. Hubálková, R. Černá 

55 – důchodový věk 4 3 V. Jaborová, H. Janošová, M. Telerovský, J. 
Červenková 

3.5 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků 

Věková skladba Celkem z toho kvalifikovaní z toho nekvalifikovaní 

do 35 let 6 4 2 

35 – 45 let 5 5 0 

45 – 55 let 2 2 0 

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

následném přijetí do školy 

Zápis do 1. ročníku se konal v dubnu 2017.  K tomuto datu byli zapsáni tři žáci do 1. ročníku. 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 

9 31 3 10 38 0 

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 8 0 0 8 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 0 
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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 

5500 464 7346 141 

5.3.2 Údaje o docházce žáků základní školy speciální 

                       1. pololetí         2. pololetí 

Omluvené hodiny Neomluvené hodiny Omluvené hodiny Neomluvené hodiny 

699 0 929 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 55 35 20 56 36 20 

5.5 Přijímání žáků do odborných učilišť 

a) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku: 5 

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

0 4 1 0 

 

 

1. pololetí         2. pololetí 

Pochvala NTU TD ŘD Pochvala NTU TD ŘD 

1 6 7 2 0 5 1 1 
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b) do učebních oborů přijato: 5 

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

0 4 1 0 

 

c) obory, školy 

Jméno žáka Ročník Učební obor Název školy 

Žákyně 9. Pečovatelské služby SOŠ a SOU Roudnice n. L. 

Neklanova 1806 

Žák 8. Instalatér SOŠ a SOU Roudnice n. L. 

Neklanova 1806 

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

Neklanova 1806 

Žák 9.  Stravovací a ubytovací 

služby 

SŠ Pohoda Litoměřice 

Žák 9. Opravářské práce SOŠ Technická a zahradnická, 

Lovosice 
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6 Zájmové vzdělávání – školní družina 

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

školního roku se odhlásili 4 žáci a 1 žák přihlásil. Z celkového počtu bylo 12 dětí z prvního stupně a 3 

děti z druhého stupně. Školní družina byla zahájena v 11:40 hodin a končila v 14:30 hodin. Týdenní 

skladba vycházela z těchto činností:  

 odpočinková činnost (poslech pohádek) 

 hygiena, stolování, oběd 

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

 společenské a individuální hry 

 stolní hry, stavebnice 

 vycházky, pobyt venku  

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

klidné a tvořivé prostředí, kde 

mohly uplatnit své schopnosti, 

dovednosti, rozvíjet svoji 

tvořivost, fantazii a vhodně 

vyplnily svůj volný čas. Dále jsme 

také často pobývali venku. Byl 

kladen důraz na vhodnou 

motivaci, radost z činnosti a 

povzbuzování. Při všech 

činnostech byly respektovány 

potřeby jedince. Zúčastňovali jsme se akcí pořádaných naší školou.  

Cíle vzdělávání ve školní družině byly tyto:  

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

 zásady slušného chování 

 učit děti správnému stolování 

 dbát na dodržování pravidel při hrách a soutěžích 

 spolupráce ve skupině, být tolerantní 

 dbát na bezpečnost  
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7 Údaje o prevenci rizikového chování 

Preventivní vzdělávací program Projektu Odyssea  

 Dotační program „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2015“  - program 

zaměřený na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování 

 Program zahájen dvoudenním setkáním v květnu 2016 a pokračoval 20. a 21. října 2016. 

 Cílem programu bylo nastavit funkční pravidla vzájemného vycházení žáků sedmé třídy mezi 

sebou i vycházení s učiteli. Zajistit zlepšení vztahů mezi žáky a vybudování pozitivního jádra 

třídního kolektivu. Objevit a posílit pozitivní vazby mezi žáky pomocí vzájemné spolupráce. 

Nastartovat u žáků schopnosti rozpoznávat negativní dopady agresivního chování u 

spolužáků. 

 Lektoři Projektu Odyssea pracovali s žáky metodami osobnostní a sociální výchovy, využívali 

konstruktivní, partnerskou, otevřenou a symetrickou komunikaci. 

 Doporučili pracovat s žáky na skupinových úkolech a dávat jim příležitosti, kdy se musí 

domluvit celá třída, dále podporovat a oceňovat prosociální a pomáhající projevy žáků, 

poskytovat pozitivní zpětnou vazbu k žádoucímu chování a naopak negativní zpětnou vazbu 

na jakékoliv nežádoucí projevy a chování aj.  
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Interaktivní hry a přednášky lektora Martina Růžičky  

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

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

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

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

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

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

se na další setkávání v příštím školním roce. 

 

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. 

Další preventivní aktivity 

 Mail důvěry:  duverazsp@seznam.czpreventivní nástěnka 

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

pracovníků  

Jméno Kdy, kde Název 

Radka Hubálková 

Lenka Plívová 

Eva Pavlišová 

5. 10. 2016 Praha Žák s problémovým chováním 

 

Radka Hubálková 

 

12. 10. 2016 KÚ ÚK Společné vzdělávání a OP VVV – 

informační seminář pro školy zřízené 

podle §16 odst. 9 ŠZ 

 

Radka Hubálková 

Lenka Plívová 

18. 10. 2016 Ústí n. L. Roadshow pro školy – MICROSOFT 

 

Michaela Volfová 26. 10. 2016 Praha Les ve škole- Lesní ekosystémy napříč 

předměty 

 

Lenka Plívová 

Eva Pavlišová 

9. 11. 2016 PPP Teplice Odměny a tresty ve školní praxi 

 

Eva Pavlišová 16. 11. 2016 Ústí nad Labem 

KÚ ÚK 

Aplikace normy CSN 73 44 

00/Prevence kriminality – řízení 

bezpečnosti při plánování, realizaci a 

užívání škol a školských zařízení 2016 

Radka Hubálková 

Eva Pavlišová 

22. 11. 2016 Praha Konference Školství 2017 

 

Lenka Plívová 

 

22. 11. 2016 Ústí nad Labem Úpravy ŠVP v systému InspIS ŠVP po 

změně RVP ZV 

Radka Hubálková 14. 12. 2016, NIDV Cesty spolu – Společně proti šikaně – 

Úvod do systému vzdělávání v oblasti 

šikany 
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Radka Hubálková 

Lenka Plívová 

25. 1. 2017, KÚ ÚK Školení spisové služby – teoretická 

část  

Radka Hubálková 

Lenka Plívová 

26. 01. 2017, Teplice 

Mgr. Michaela Veselá 

Jiné dítě – problémový žák 

 

Radka Hubálková 

 

30. 1. 2017, KÚ ÚK Školení spisové služby – praktická část  

Michaela Volfová 9. 2. 2017 Mělník Zásady Hejného vyučovací metody 

 

Radka Hubálková 

 

22. 3. 2017, KÚ ÚK Školení spisové služby – skartace  

Radka Hubálková 

Eva Pavlišová 

29. 3. 2017 Litoměřice Zkušenosti se zajištěním podpory ve 

vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami ve školách  

Radka Hubálková 

Eva Pavlišová 

11. 4. 2017 KÚ ÚK Informační seminář o způsobu 

vykazování údajů o podpůrných 

opatřeních  

Radka Hubálková 

Helena Janošová 

Eva Pavlišová 

Lenka Plívová 

Michaela Volfová 

Věra Jaborová 

Jana Červenková 

Renata Černá 

Michal Telerovský 

Regina Kulichová 

Sabina Musilová 

29. 8. 2017 KÚ ÚK Jak vést obtížný rozhovor 1. 
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9 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na 

veřejnosti 

O většině aktivit a prezentaci školy na veřejnosti ve školním roce 2015/2016 se lze dočíst na 

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

9.1 Akce školy 

Září - Běh po úštěckých schodech 

 V pátek 16. 9. 2016 se konal již 6. ročník 

běhu po úštěckých schodech. Našich osm 

běžců bojovalo o medaile ze všech sil. 

Bohužel, konkurence byla veliká, tak jsme 

odjížděli pouze s diplomem za účast. Ale 

naše heslo znělo: „Není důležité vyhrát, ale 

zúčastnit se!“. To se nám podařilo a do 

příštích závodů budeme pilně trénovat.  

Září – Den zdraví                                                                                                            

O své zdraví bychom měli dobře pečovat. Jakými 

prostředky a pomůckami pečují o naše zdraví 

zdravotníci, když se někdy "poroucháme", nebo 

abychom se "neporouchali", se mohly děti 

seznámit na akci Den zdraví před roudnickou 

nemocnicí. Říjen – Na dopravním hřišti 

 

http://www.zsp.rete.cz/


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016/2017 

17 

Říjen - Běh na Mostné hoře 

Ve středu 12. října se konaly závody v běhu na Mostné hoře. Z naší školy se zúčastnilo 6 závodníků. Ač 

se snažili, tak na cenné kovy nedosáhli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Listopad – Dýňování ve škole 

 Začátek listopadu je ve znamení „dýňování“ a tichých vzpomínání na ty, co již s námi nejsou (Památce 

zesnulých). Děti si dýňování užívaly. Dlabaly dýňová strašidla, kterými se pochlubily svým mladším 

kamarádům. Jako patřičně 

přikrášlená strašidla řádily v 

tělocvičně při různých hrách a 

soutěžích. Odpočívaly při četbě 

z knihy Chaloupka na vršku – Jak 

to bylo na Dušičky a při příběhu 

O proradném Jackovi, který 

svou duši ďáblu upsal.  
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Listopad - Podzim 

V pátek 4. listopadu jsme prožili Podzimní lesní den. Sbírali jsme přírodniny a učili jsme se je 

pojmenovávat. Házeli jsme kusem dřeva do dálky a měřili své výkony. Také jsme stavěli příbytky pro 

lesní skřítky, tkali jsme 

pavučiny, které jsme pak 

zdatně přelézali a 

přeskakovali a nakonec jsme 

je společně zase uklidili. Velmi 

se nám líbilo chodit po lese 

jako nevidomí lidé. Nebyla to 

legrace, ale všichni jsme to 

zvládli na jedničku, i když jsme 

občas narazili do stromu. Moc 

se těšíme na Zimní lesní den.  

 

 

Listopad – Dopravní hřiště 

Na pátek 11. listopadu se děti velmi těšily. 

Čekala je výuka na dopravním hřišti. Základní 

vybavení cyklisty a jeho kola byla pro děti hračka. 

Nejvíce se ale těšily na praktické jízdy. Někomu 

se dařilo velmi dobře, někteří budou ještě jízdu 

zlepšovat, ale všichni společně jsme se dobře 

bavili a těšíme se na další návštěvu. 

 

 

Listopad - Vybíjená 

Naše škola Tradičního turnaje ve vybíjené ve Štětí se zúčastnilo sedm družstev. Umístili jsme se na 

posledním místě, přestože jsme měli vyrovnané síly s ostatními. Z turnaje jsme si odvezli mnoho 

sportovních zážitků a zkušeností. 
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Listopad – Bumbác ball 

Dne 11. 11. 2016 jsme se zúčastnili 3. ročníku v „BUM BÁC BALLE“ v Litoměřicích. Turnaje se zúčastnilo 

šest týmů, které mezi sebou sehrály vyrovnaná utkání se skórem 15:12. Po dalších sehraných utkáních 

jsme skončili na šestém místě. Turnaj se nám moc líbil a příště musíme více trénovat. 

Listopad – Dotazník pro vycházející žáky 

Vycházející žáci si v hodině ZI vyplnili 

dotazník dovedností a zájmů, který 

může pomoci v orientaci ve výběru 

povolání. Občas bylo pro žáky obtížné 

se rozhodnout a posoudit sami sebe, 

ale nakonec si s tím poradili všichni. 

Bylo to pro všechny nejen poučné, ale 

i zábavné. Zkuste si to i vy na 

www.occupationsguide.cz.  

 

 

Listopad – Kouzelnické představení 

V pondělí 28. listopadu zavítali do 

školy dva kouzelníci. V představení 

s názvem "Magic Show" předvedli 

spoustu kouzelnických triků s 

železnými kruhy, kartami, látkou, 

papírem a dalšími kouzelnickými 

pomůckami. Že se toto představení 

dětem líbilo, bylo vidět z jejich 

zářících očí a bezprostředního 

úsměvu. 

 

 

http://www.occupationsguide.cz/
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Prosinec – Mikulášská nadílka 

 V pondělí 5. prosince se rozezněl školou 

cinkot mikulášského zvonečku, navštívili nás 

totiž Mikuláš, čert a anděl. Hodné děti se 

neměly čeho obávat a zlobivci čertovi raději 

přislíbili, že se v chování polepší. Po 

zarecitování básniček dostal každý nadílku ve 

formě sladkostí a jablíčka. S Mikulášem, 

čertem a andělem jsme se rozloučili na chodbě 

u vánočního stromečku zpěvem vánočních 

písní a koled. Budeme se na ně těšit zase příští 

rok, ale to už čert bude bez práce, protože 

budeme mít ve škole samé andílky.  

 

Prosinec – Adventní výstava 

Adventní výstava se uskutečnila v KD Říp od neděle 4. 12. do pondělí 5. 12. Na výstavě byly 

prezentovány zdařilé výrobky našich žáků.  
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Leden – Za snížené viditelnosti 

V rámci hodin tělesné výchovy byla uskutečněna 

zážitková lekce z dopravní výchovy na téma: "Chování 

chodce za snížené viditelnosti". V úvodu byl prezentován 

případ mladého muže, který mohl srážce s autem 

zabránit, kdyby byl dobře vidět. Žáci si své znalosti o 

snížené viditelnosti ověřovali na testech z www.ibesip.cz. 

V další části jedna skupina žáků vyráběla postavu, která je 

za snížené viditelnosti špatně vidět a druhá skupina 

vyráběla postavu s pestrým oblečením a reflexními prvky, 

tudíž postavu dobře viditelnou.  

 

 

 

Březen – Dopravní hřiště 

V pátek 10. března jsme byli podruhé na dopravním hřišti v Litoměřicích. Tentokrát nás čekala hlavně 

pravidla silničního provozu. Zopakovali jsme si nejen základní dopravní značky, vybavení kola a cyklisty, 

ale také jak si správně reagovat při 

vjezdu do křižovatky. Na závěr jsme si 

napsali krátký test a všichni jsme ho 

zvládli velmi dobře. Už se těšíme na 

poslední návštěvu, kde nás čekají 

závěrečné zkoušky cyklisty.  
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Březen – Sněženkový háj 

 V měsíci březnu probíhaly již tradiční přírodovědné vycházky všech tříd za krásou sněženek do Dobříně.  

 

Březen – O nejrychlejšího bruslaře 

Dne 13. 3. 2017 se konal 20. 

ročník „O nejrychlejšího 

bruslaře“ na zimním stadionu v 

Litoměřicích. Naši školu 

reprezentovali Pavel Hošek a Jan 

Kovár. Ve vyrovnaném souboji se 

neumístili na stupních vítězů. V 

celkovém hodnocení škol jsme 

obsadili 5. místo. Našim 

bruslařům děkujeme za 

reprezentaci školy.  
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Březen – Den vody 

Den vody jsme oslavili exkurzemi do 

čistírny odpadních vod a plavebních 

komor.  

 

 

 

 

Duben –  Knihovnická lekce (8., 9.) 

V pátek 24. března jsme navštívili Městskou 

knihovnu Ervína Špindlera, kde nás paní 

knihovnice poutavým vyprávěním seznámila 

s historií Roudnice nad Labem. Po vyprávění 

jsme si prohlédli literaturu, která se váže k 

našemu městu. Především nás zaujaly staré 

obrázky a pohlednice nejen Roudnice nad 

Labem, ale i blízkých obcí Podřipska. Po 

návštěvě knihovny jsme se za krásného 

jarního počasí vydali po historických místech 

našeho města.  
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Duben – Knihovnická lekce (4., 5.)  

V pátek jsme navštívili dětské oddělní městské knihovny. 

Paní knihovnice nám znovu připomněla, co vše si můžeme 

v knihovně půjčit, ale také jak se chovat ke knihám a 

časopisům. V rámci našeho celoročního třídního projektu 

Poznáváme přírodu s paní Sovou, jsme se věnovali 

encyklopediím, které se týkají zvířat. Každý z nás si vybral 

jednu, která se nám nejvíce líbila. Do pracovního listu jsme 

zaznamenali název, autora a co se nám na encyklopedii 

nejvíce líbilo a také jsme si zkusili roli ilustrátora. Všichni 

jsme tuto knihovnickou lekci zvládli na jedničku.  

 

Duben – Velikonoční výstava 

Žáci naší školy uspořádali 

výstavu ve vestibulu Městské 

knihovny Ervína Špindlera v 

Roudnici n. L., která doprovázela 

velikonoční atmosféru v sále 

knihovny. U příležitosti příchodu 

jara a velikonočních svátků 

vystavovali výtvarné práce a 

výrobky, které ztvárnili různými 

technikami pod vedením 

vyučujících.  
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Duben – Malá kopaná 

 Dne 25. 4. 2017 Dunko M., Stojka R., Demeter D., Kokeš T., Jakubec L., Tokár R. a Hošek P. 

reprezentovali naši školu na fotbalovém turnaji v Dlažkovicích. Za pěkného počasí naše družstvo ve 

skupině porazilo Lovosice 

6:1, Louny 6:0 a 

remízovalo s Dlažkovicemi 

1:1. V semifinále jsme si 

smlsli na Litoměřicích 4:2 

a postoupili do finále. Ve 

finále jsme bohužel 

podlehli až na pokutové 

kopy 2:1, ovšem podle 

reglementu turnaje jsme 

na MČR v malé kopané v Hradci Králové postoupili my. 

Květen –Atletika  

Dne 10. 5. 2017 se Němečková J., Abrtová D., Šipošová N., Demeter D., Kovár J. a Daněk T. zúčastnili 

lehkoatletických závodů v Lovosicích. Jana Němečková zvítězila v běhu na 800 m. stylem start-cíl. David 

Demeter si odvezl bronz ze sprintu na 60 m., stříbro ze skoku dalekého a bronz za celkové 3. místo v 

kategorii chlapců. Tímto výkonem postoupil do krajského finále v Bílině. Ostatní srdnatě bojovali, 

ovšem na "bednu" to zatím nestačilo. 
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Květen – MČR v kopané 

Ve dnech 18. a 19. 5. 2017 jsme se zúčastnili MČR v malé kopané v Hradci Králové. Po velice pohledné 

kombinační hře a dobrých výsledcích v krajském finále v Dlažkovicích jsme na tomto turnaji totálně 

propadli ve všech směrech. Po výsledcích s HK - 3:6, s Novým Bydžovem - 1:2, s Prahou - 2:8 a s Libercem 

- 0:5 jsme obsadili ,,krásné 5. místo" v ČR. Školu reprezentovali Kokeš Tomáš, Demeter David, Stojka 

Rudolf, Jakubec Lukáš, Dunko Milan, Tokár Radek a Hošek Pavel. 

 

 

 

Květen – Požární poplach 

Dne 22. května 2017 byl na naší škole vyhlášen cvičný požární 

poplach. Cílem cvičného požárního poplachu bylo prověření 

účinnosti požárního evakuačního plánu, organizovanosti a 

rychlosti, s jakou jsou všechny osoby přítomné ve škole, 

schopny opustit školní prostory. Evakuace všech osob proběhla 

v klidu a s rozvahou. Po opuštění školní budovy proběhla na 

zatravněné části pozemku také cca 40-ti minutová ukázka 

hasební techniky, ukázka předlékařské první pomoci při 

záchraně života, ukázka výstroje a výzbroje dobrovolných 

hasičů z Roudnice nad Labem. Ukázka byla pro žáky zajímavá a 

přínosná. Měli možnost si zblízka prohlédnout hasičský oblek, 

helmu, náčiní a zeptat se na to, co je zajímá.  
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Květen – Výtvarná soutěž 

Městská knihovna Ervína Špindlera, Galerie moderního 

umění a ZŠ Jungmannova v Roudnici nad Labem uspořádali 

recitační, literární, výtvarnou a fotografickou soutěž na téma 

„Roudnice historická“. Cenu poroty ve výtvarné soutěži za 

koláž „Poslední večeře“ získali Pavel Hošek, Milan Dunko, 

Tomáš Kokeš, Natálie Benešová, Natálie Berkyová, Daniela 

Abrtová, Tomáš Chaloupka a Matěj Birčák. Všem výtvarníkům 

byl předán diplom s odměnou a poděkováním za prezentaci 

školy.  

 

 

 

 Červen – Ukliďme Česko 

Den dětí jsme oslavili trošku netradičně úklidem lokality na Slavíně. Ale nikomu to nevadilo, protože se 

pomáhalo zkrášlovat prostředí 

kolem nás. Velkou odměnou 

pro všechny byl dobrý pocit z 

uklizené přírody a sladká tečka 

na závěr. 
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Červen – Ozdravný pobyt 

Ozdravný pobyt se konal v červnovém týdnu ve sportovním areálu ve Zbraslavicích. 

 

Červen – Den dětí 

Dětský den mladší školáci slavili ve 

škole. Na úvod závody v pojídání 

sýrových tyček. Následovaly různé 

soutěže - pytlování, sbírání a stavění 

kostek, chytání myšek, nafukování 

balónků. K svačině byla kolínka se 

sýrem a kečupem a sladká odměna.  
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Červen – Beseda v knihovně 

Setkání se spisovatelkou Klárou 

Smolíkovou a jejími knihami 

bylo neobvyklé. Hravou formou 

se děti seznámily se 

spisovatelčinou tvorbou pro 

děti, ale zároveň se i ony samy 

staly na chvíli spisovateli a 

tvůrci. Prostřednictvím 

pracovních listů děti dávaly 

spisovatelce zpětnou vazbu na 

její povídání o svých knihách a 

obrázcích, které zdobily 

prostory sálu knihovny. 

Červen – Pasování na čtenáře 

Pasování prvňáčků na čtenáře je pro děti velkou společenskou událostí. Dne 8. června se vydáváme do 

KD Říp, kde čtenáře pasuje sám 

pan král. Ještě poslední úpravy, 

aby vše bylo dokonalé. 

Netrpělivě čekáme, až uslyšíme 

svá jména. Konečně klečíme 

před králem, na ramenou 

cítíme meč a slyšíme králův 

hlas: ,,Pasuji tě na člena cechu 

čtenářského". 
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Červen – Dopravní hřiště 

V letošním roce měly mladší děti možnost využít nové dopravní hřiště v Roudnici n.L.. Po seznámení s 

pravidly hřiště a dopravními značkami naskočily na koloběžky a už se frčelo. Pod přísným dohledem 

dopravní policistky (roli převzala maminka O. Vaška) kroužily dopravním hřištěm. Došlo i na "pokuty", 

předpisy jsou předpisy . Odměnou malým účastníkům silničního provozu byl po úspěšném absolvování 

testu řidičák na koloběžku.  

Červen – Školní výlet 

Je čas školních výletů a žáci čtvrtého, 

pátého a devátého ročníku vyrazili do 

děčínské zoologické zahrady. Po 

velmi horkých dnech bylo i příznivé 

počasí na výletování. Největší oblibě 

se těšilo mládě několik dní starého 

oslíčka a klokani s malými klokaňaty 

ve vaku. Celý den jsme si moc užili, 

byl to pohodový a hezký výlet, na 

který budeme dlouho vzpomínat. 
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9.2 Celoškolní projekty 

Les ve škole 

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

v terénu, ale také na ozdravném pobytu v Zbraslavicích.  Zapojili jsme se též do celorepublikové akce 

s názvem „Ukliďme Česko“. 
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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 2016/2017 jsme sběrem víček pomáhali Natálce 

z Bechlína.  

10 Údaje o výsledcích inspekční činnosti 

provedené ČŠI 

V tomto školním roce byla provedena kontrola ČŠI.  

11 Základní údaje o hospodaření školy 

viz. Příloha 

12 Údaje o zapojení školy do rozvojových a 

mezinárodních programů 

Škola nebyla zapojena do rozvojových a mezinárodních programů. 

13 Údaje o zapojení školy do dalšího 

vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 
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14 Údaje o předložených a školou 

realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 

Dotační program „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2015“ – program zaměřený na 

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

specifické primární prevence ve výuce. Celková částka 19 600 Kč byla určena na úhradu dvou 

dvoudenních kurzů v problémové třídě, které organizuje Projekt Odyssea.    

15  Údaje o spolupráci s odborovými 

organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů 

a dalšími partnery při plnění úkolů ve 

vzdělávání 

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

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

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

zástupci žáků, školskou radou, OSPOD Roudnice nad Labem.  
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