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Výroční zpráva o činnosti základní školy, zpracovaná za období školního roku 2019/2020 

(s výjimkou základních údajů o hospodaření školy), je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů a vyhláškou č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, 

výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění. 

 

Základní údaje o škole 

  

Název školy Základní škola a mateřská škola Roudnice 

nad Labem, Školní 1803 

Adresa školy Školní 1803, 413 01 Roudnice nad Labem 

IČ 46 773 592 

Bankovní spojení 10 834 - 471 / 0100 

Telefon 412 871 200 

E-mail vedeni@zsskolni-rce.cz 

Adresa internetové stránky www.zsskolni-rce.cz 

Právní forma příspěvková organizace 

Zařazení do sítě škol 600 081 800 

Název zřizovatele Město Roudnice nad Labem 

Vedoucí a hospodářští pracovníci Ředitel: PaedDr. Zuzana Zrzavá 

Zástupce ředitele školy: Mgr. Jiří Neliba 

Ekonom: Petra Cutychová 

Účetní: Ing. Blanka Křepínská 

Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací 

listiny) 

Příspěvková organizace vykonává podle 

zákona č. 561/2004 Sb. a jeho pozdějších 

změn (O předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání) tyto 

činnosti: 

1. základní škola / kapacita 680 

2. mateřská škola / kapacita 48 

3. zařízení školního stravování – školní 

jídelna / kapacita 1000 

4. školní jídelna - výdejna 

5. školská zařízení pro zájmové vzdělávání 

– školní družina / kapacita 210 

6. školská účelová zařízení – školní 

knihovna 

 

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, je zřízena jako příspěvková 

organizace Města Roudnice nad Labem. Nachází se v sídlišti Hracholusky v komplexu školských 

zařízení. Školní budovu tvoří 6 pavilonů. V přízemí pavilonu „přístavba“ je umístěna přípravná třída 

a mateřská škola. Školní družina je umístěna ve vlastním pavilonu a jedno oddělení je v pavilonu A. 

Má vyčleněno 5 tříd, zařízené jako herny s dostatečným materiálním vybavením a PC k dispozici 

dětem. 
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Ve školním roce 2019 – 2020 byli žáci vyučováni v 24 kmenových třídách (13 na I. stupni a 11 na II. 

stupni). Škola má 2 počítačové učebny, 2 tělocvičny, které jsou v odpoledních a večerních hodinách 

během celého týdne pronajímány Sokolu, Domu dětí Trend, tanečním kroužkům a dalším sportovním 

aktivitám ve městě. Dále jsme pronajímali sklepní prostory kroužku leteckých modelářů. Odborná 

učebna hudební výchovy a odborné učebny fyziky a chemie sloužily jako kmenové třídy, zbývající 

multimediální a pracovních činností byly k dispizici pouze pro specializovanou výuku. Všechny 

kmenové třídy prvního stupně a většina na druhém stupni jsou vybaveny interaktivními tabulemi, 

zbývající dataprojektory. Všechny učebny umožňují internetové připojení. Školní jídelna nabízí 

výběr ze dvou jídel. 

ÚDAJE O ŠKOLSKÉ RADĚ 

Školská rada byla zřízená dne 29. 8. 2005 Městem Roudnice nad Labem podle zákona 561/2004 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů je tříčlenná a vykonává činnost podle platné legislativy. V letošním 

školním roce pracovala ve složení: zástupci učitelů paní Mgr. Lenka Ekrtová a paní Mgr. Martina 

Ševčíková, zástupci rodičů paní Jindra Dvorská a paní Martina Macháčková, zástupci zřizovatele pan 

ing. František Padělek a pan Václav Kejř. 
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1. Přehled oborů vzdělávání 

1.1.  Vzdělávací program 
   

    

vzdělávací program zařazené třídy 

ŠVP pro MŠ 2 oddělení 

ŠVP přípravné třídy při MŠ 1 třída 

ŠVP pro ZV Všechny třídy 

RVP – příloha upravující vzdělávání 

žáků s LMP 
0 

 

1.2. Učební plány ZŠ  
   

Viz příloha č. 1 

    

1.3. Nepovinné předmět a kroužky 

 

název nepovinného předmětu počet zařazených žáků 

sborový zpěv I. stupně 45 

sborový zpěv II. stupně 30 

název kroužku počet zařazených žáků 

florbal 25 

Vv 15 

Aj školka 12 

Sportovní hry 20 

 

1.4. Počet dělených hodin 
   

  1. stupeň 2. stupeň Celkem 

počet dělených hodin 49 93 142 

 

Specifikace vzdělávání na ZŠ 

Výuka se uskutečňovala ve všech ročnících podle ŠVP pro ZV. Vyučovali jsme anglický jazyk od 1. 

ročníku a druhý cizí jazyk - německý, ruský - od 7. ročníku. Etická výchova, finanční gramotnost a 

POKOS jsou zapracovány do všech vzdělávacích oblastí. Ve výuce je od 1. ročníku kladen důraz na 

využití informačních technologií (počítače, dataprojektory, interaktivní tabule), činnostní učení a 

osvojení kompetencí. Informatika se stala povinným předmětem od 5. ročníku. Škola zajišťuje 

pedagogickou intervenci, speciálně pedagogickou péči a logopedickou poradnu.  
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Učební plány jsou aktualizovány dle potřeby a změny legislativy, realizace pedagogického procesu 

je zabezpečena dle platných zákonů ČR a vyhlášek MŠMT. Realizovali jsme plány pedagogické 

podpory a zpracovávali IVP dle platné vyhlášky o společném vzdělávání. Kromě klasické „školní“ 

výuky se učení žáků odehrává i mimo budovu školy, vždy s cílem vhodného doplnění učiva nebo 

s důrazem na tvorbu klíčových kompetencí. Žáci školy se do 12. 3. 2020 účastnili tematických besed, 

projektů, vzdělávacích akcí navazujících na probírané učivo, různých exkurzí, filmových a 

divadelních představení (a to i v anglickém jazyce), koncertů, lyžařského kurzu, škol v přírodě. Žáci 

se zapojili i do různých soutěží. Viz příloha Soutěže a olympiády. 

Na škole ve školním roce 2019/2020 pokračovala přípravná třída. Ve třídě vyučovala kvalifikovaná 

pedagožka, která s dětmi pracovala podle školního vzdělávacího programu předškolního vzdělávání 

a připravovala je na vstup do první třídy. Od října nastoupila do přípravné třídy asistentka pedagoga 

k dítěti s poruchou autistického spektra. Systematická práce s žákyní, spolupráce s rodinou a souhra 

pedagožky s asistentkou přispěla ke zklidnění a správnému rozvoji dívky. Přípravná třída úzce 

spolupracovala s naší MŠ a s prvním ročníkem. Děti z přípravné třídy byly zařazeny i do školní 

družiny.  

Roudnický dětský sbor stihl reprezentovat školu na Vánočním koncertu v KZM Roudnice nad 

Labem, spoluprací s KZM na akci Pomozte Ježíškovi, spoluprací pro KIWANIS. Pak aktivitu uzavřel 

COVID. 

Dva výchovní poradci se starali se o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, o žáky 

s výchovnými problémy a pomáhali s kariérním výběrem budoucího studia. Využívali jsme podpůrná 

opatření. 

Žáci naší školy byli zapojeni do programu environmentální výchovy zapracované do ŠVP formou 

prezentací, exkurzí a projektového vyučování na obou stupních. Vzdělávání a výchova ve školní 

družině byla též zaměřena tímto směrem. V prostorách školy jsou nádoby na tříděný odpad. Žáci jsou 

vedeni ke správnému používání těchto nádob a ke správnému třídění odpadu. EVVO bylo posilováno 

účastí na mimoškolních programech, zaměřených na EVVO - ekologické vycházky. Škola dbá na 

vhodnou výzdobu a informační strategie vedoucí k posilování EVVO, poskytuje podle možností 

finanční prostředky na nákup odborné literatury, vzdělávacích pomůcek a materiálu pro potřeby 

EVVO. Škola byla zařazena do programu Mrkev, Recyklohraní a v Projektu sběrných košů. 

Spolupracovali jsme s ekologickou organizací Sever, Tereza, Pavučina. Účastnili jsme se akcí 

pořádaných Podřipským muzeem, Městskou knihovnou E. Špindlera a dalšími institucemi, které se 

EV zabývají.  

 

Během školního roku 2019/2020 škola realizovala projektové činnosti, jež rozvíjely kompetence žáků 

a zahrnovaly v sobě průřezová témata. Jsou zdokumentovány na našich stránkách www.zsskolni-

rce.cz. 

Autoevaluace realizace ŠVP pro ZV probíhala individuálně vyučujícími. Využívali školou vytvořené 

testy, testy z portálu Niqes, ČŠI nebo osobní testovací systém. Výsledky jsou komentovány ve 

zprávách předmětových komisí.  

 

21 rokem pracuje pod vedením Mgr. Dany Horákové Školní žákovský parlament, který pořádal ve 

spolupráci s vedením školy a Roudnickou trojkou, z. s. řadu akcí během roku. Patřily sem: 

Mikulášská nadílka a soutěž o nejhezčí vánoční stromeček. V období uzavření škol parlament 

nepracoval. Více o aktivitách na webu školy.  

Žáci VII. – IX. ročníku se účastnili v polovině března LVZ v Roudnici v Krkonoších. ŠVP jsme 

přesunuli na podzim. 

V době uzavření škol jsme vyučovali prostřednictvím Školy v pyžamu, Google Meet, Zoom, Whats 

App. 

http://www.zsskolni-rce.cz/
http://www.zsskolni-rce.cz/
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Pravidelné informace byly rodičům předávány prostřednictvím elektronické žákovské knížky, na 

třídních schůzkách po pedagogické poradě v I. čtvrtletí, na úvodních schůzkách prvních ročníků, dále 

na mimořádné schůzce související s výběrem povolání a po předem dohodnutých konzultačních 

hodinách s konkrétními vyučujícími. Pracujeme s elektronickými třídnicemi.  
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2. Personální zabezpečení činnosti školy 

 

2.1. Členění pedagogických pracovníků podle věku, pohlaví a odborné kvalifikace 

Věk muži ženy celkem 

do 30 let 0 4 4 

31 let - 40  4 6 10 

41 let - 50  1 24 25 

51 let - 60 1 11 12 

61 a více 2 5 7 

Celkem 8 50 58 

    

odborná 

kvalifikace 

splňuje 

kvalifikaci 

nesplňuje 

kvalifikaci 
celkem 

učitel prvního 

stupně ZŠ 
17 2 17 

učitel druhého 

stupně ZŠ 
21 1 21 

vychovatel 5 0 5 

Psycholog a 

spec. psycholog 
1  1 

asistent 

pedagoga 
10  10 

MŠ 4  4 

Celkem 58 3 58 

 

2.2.  Přehled pracovníků podle aprobovanosti  

 Personální obsazení vyučujících školní rok 2019 - 2020 

    

 škola   

  jméno a příjmení aprobace učí ve školním roce 

1. stupeň Mgr. Helena Bartůňková 1. stupeň 2. A 

  
Mgr. Hana Berounská 1. stupeň 

Čj, Hv, výchovná poradkyně,  

spec. pedagog 

  Mgr. Jana Bradáčová 1. stupeň 5. A 

  Jana Diviáková 1. stupeň 5. C 

  Mgr. Andrea Hendrichová 1. stupeň 4. C 

  Mgr. Dana Houžková 1. stupeň 3. A 

  Mgr. Jana Hrabánková 1. stupeň 3. C 

  Bc. Lenka Jelínková 1. stupeň 4. B 
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  Mgr. Libuše Johanovská 1. stupeň 3. B 

  Mgr. Alena Kormaníková 1. stupeň 5. B 

  Mgr. Lucie Krchňavá 1. stupeň 2. B 

  Mgr. Jitka Liscová 1. stupeň 1. A 

  Mgr. Ivana Nováková 1. stupeň 1. B 

  Mgr. Božena Suková 1. stupeň 4. A 

  Bc. Anna Podzemská   Pří, Pč, Tv, Vv 

  Anna Zrzavá   Hv 

   Mgr. Jana Hauzrová 1. stupeň za Kormaníkovou 

 Mgr. Milena Hoření 1. stupeň za Houžkovou 

  Nikola Duchoslavová   asistent pedagoga 

  Petr Janovský   asistent pedagoga 

  Dagmar Kamenská   asistent pedagoga 

  Silvie Maternová   asistent pedagoga - PT 

  Jaroslava Suchomelová   asistent pedagoga 

  Vladimíra Špimrová   asistent pedagoga 

  Anna Zrzavá   asistent pedagoga 

2. stupeň Ing. Iveta Bartošová   Aj, D, F, Pč, Vv, Z 

  Mgr. Lenka Ekrtová M - Z M, D, Vkz 

  Mgr. Veronika Fibichová Soc. politika Aj, Vv, Vkz, Pč, VO 

  Mgr. Dana Horáková Rj - Z Rj, Z, Vv, Vkz 

  Ing. Sylva Jindřichová VŠZ CH, Př, Pč, Vkz, VO 

  Mgr. Lenka Krajníková Čj -Hv Čj, Hv, Sz, Vkz 

  Ing. Jitka Kordačová   Aj 

  Mgr. David Mikoláš   D, Dt 

  Mgr. Jiří Neliba, ZŘŠ  M - Fy M, koordinátor ŠVP 

  Mgr. Miroslav Novák Č - Hv Čj, Hv, D, výchovný poradce 

  Mgr. Martin Pokorný Rj - Z Aj, D, Z, Vkz 

  Mgr. Vlastimil Purchart ČZU F, Pč, Tv, Vkz 

  Mgr. Gabriela Purchartová   Aj, Ch, Pč, Př 

  Mgr. Jan Putna Z - Tv Z, Tv 

  Mgr. Eva Richtrová   Aj, Př, Nj, Vkz 

  Mgr. Michaela Řeháková Čj - Nj Čj, Nj, Vkz 

  Mgr. Petra Skalová M M 

  Bc. František Ševčík   DT, Pč, koordinátor ICT 

  Mgr. Jana Volfová Sp. pedagogika Tv, Pč, Př, VO, Vkz 

  Mgr. Jitka Vyoralová R - Ov  VO, Dt, Rj, Nj, M, Vkz  

  PaedDr. Zuzana Zrzavá, ŘŠ Č - Hv Hv, Sborový  zpěv 

    

 školní družina   

 Bc. Petra Kordová vedoucí vychovatelka  

 Jindra Dvorská vychovatelka  

 Martina Nosek vychovatelka  

 Renáta Straková vychovatelka  
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 Ivana Vološčuková vychovatelka  

    

 MŠ   

 Mgr. Daniela Smetanová 

zástupkyně ředitelky 

školy  

 Bc. Lucie Burdová učitelka MŠ  

 Miroslava Fidlerová učitelka MŠ  

 Mgr. Zuzana Slavíková učitelka MŠ  

 Jana Beranová asistentka pedagoga  
 

Průměrný věk pedagogického sboru je 48 let. 

 

nástupy a odchody počet 
  

nástupy  1   

odchody 0   

 

  



10 

 

3. Údaje o přijímacím řízení, zápisu k povinné školní 

docházce, následnému přijetí do školy 

3.1. Žáci přijatí během školního roku 

     

ročník 2 3 4 5 

počet žáků 2 2 0 3 

ročník 6 7 8 9 

počet žáků 2 2 0 0 

3.2.  Žáci přijatí ke vzdělávání na střední školy  

(k 30. 6. 2020) 
  

     

typ školy počet přijatých žáků 
  

víceleté gymnázium 3   

střední školy 60   

3.3. Žáci – cizinci 
    

     

kategorie cizinců občané EU ostatní cizinci pobývající 

v ČR přechodně nebo 

trvale, žadatelé o udělení 

azylu a azylanti 
 

počet žáků celkem 0 22  

3.4.  Počty žáků školy (k 30. 6. 2020) 

 

MŠ Přípravná třída 1. stupeň 2. stupeň celkem 

56 15 337 220 628 

 

Průměrný počet žáků na třídu ZŠ ve školním roce 2018/2019 

 

1. stupeň 2. stupeň průměr 

337 220 23,21 

 

Oddělení ŠD Počet žáků celkem 

6 30 180 
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3.5. Počty zapsaných dětí pro školní rok 2020/2021 a počty odkladů školní docházky 

na školní rok 2019/2020 

 

 
zapsané děti přijaté děti 

odklady školní 

docházky 

počet 77 68 9 

 

Vlastnímu zápisu do prvních tříd předchází Vánoční program pro předškoláky. Návštěva ŘŠ a 

budoucích třídních učitelek v MŠ v okolí ZŠ – představení požadavků a diskuse s rodiči na téma 

volby zápisu do ZŠ a volby odkladu povinné školní docházky se letos díky uzavření škol 

neuskutečnila. Zápis proběhl bez přítomnosti dětí. Mnoho z nich mělo odloženo i vyšetření školní 

zralosti. V červnu jsme pro rodiče a děti pořádali informativní schůzku s vedením školy, třídními 

učiteli budoucích prvních tříd, výchovnou poradkyní a vedoucí vychovatelkou. 
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4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  

4.1. Klasifikace chování žáků  

 

chování 1. pololetí 

žáci 

2. pololetí 

žáci 

velmi dobré 545 542 

uspokojivé 3 1 

neuspokojivé 0 0 

 

Snížené známky z chování byly uděleny za hrubé porušení školního řádu, udělení bylo vždy 

projednáno se zákonnými zástupci žáka. 

4.2. Klasifikace prospěchu žáků  

 

  1. pololetí 

počet žáků 

2. pololetí 

počet žáků 

Klasifikováni celkem 548 543 

1. stupeň 306 301 

2. stupeň 242 242 

Prospěli celkem 244 166 

1. stupeň 80 33 

2. stupeň 164 130 

S 

vyznamenáním 

celkem 289 379 

1. stupeň 225 268 

2. stupeň 64 111 

Neprospěli celkem 14 1 

1. stupeň 0 0 

2. stupeň 14 1 

Nehodnoceni celkem 1 0 

1. stupeň 1 0 

2. stupeň 0 0 

 

Z hlediska prospěchu vykazuje lepší výsledky 1. stupeň. Tato skutečnost je podmíněna obtížnějším 

učivem i sníženou motivací žáků 2. stupně. 

 

Hodnocení žáků v letošním roce vycházelo z účasti a výsledků v on-line a off-line podobě distančního 

vzdělávání a z výsledků jedinců, kteří od 25. 5. 2020 nastoupili do školy. Formativní hodnocení se 

stalo základem posouzení práce dětí. Výsledky díky covidovým opatřením jsou lepší ve srovnání 

s minulými roky. 

4.3. Testování žáků  

 

a) Výběrové zjišťování výsledků žáků ZŠ 2019/2020  

 

V letošním školním roce jsme byli zařazeni do mezinárodního šetření TIMS 2019. Účastnila se jej 

třída IV. A a IV. B. Průměrná úspěšnost školy v elektronických testech z matematiky – 41,1 
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(celorepublikově 48,9), z přírodovědy 51,7 (celorepublikově 52,7). Průměrná úspěšnost tříd IV. A 

v matematice 38,5, IV. B 43,6, v přírodovědě IV. A 47,6, IV. B 55,0. 

b) Národní testování devátých ročníků 2019/2020 

 

Účastnilo se celkem 33 vybraných žáků (zájemci o středoškolské studium s maturitou). V oblasti 

obecných studijních předpokladů jsme dosáhli úspěšnosti 42%, v českém jazyku 22%  a v matematice 

43%. Porovnání výsledků testu z českého jazyka s výsledky testu obecných studijních předpokladů 

přineslo zjištění, že není dostatečně využíván studijní potenciál žáků. 

 

c) Výsledky jednotné přijímací zkoušky devátých ročníků 

 

Celkem se přijímacích zkoušek účastnilo 15 žáků na osmiletá gymnázia a 40 žáků na čtyřleté obory 

s maturitou. Celostátní percentil činil 55 v českém jazyku u čtyřletých oborů a 50 u osmiletého 

gymnázia. Náš výsledek v prvním případě činil 45,9 a ve druhém 28,7. V matematice celostátní 

percentil činil 40,5 u čtyřletých oborů a 50 u osmiletého gymnázia. Náš výsledek v prvním případě 

činil 32,6 a ve druhém 31,8. Výsledky jsou dány odlivem studijních typů ze základní školy. Dochází 

ke ztrátě konkurenčního prostředí. Žáci s malou snahou dosahují výsledků, které v rámci školy stačí, 

ale ve větším srovnání jsou nižší. 
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5. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

Cílem preventivního programu školy je zvýšení odolnosti dětí vůči rizikovému chování, 

minimalizace školní šikany, agresivního chování a snížení počtu žáků na návykových látkách, hlavně 

kouření. 

 

5.1.  Práce pedagogického sboru  

Vzdělávací akce pro ŠMP v oblasti prevence rizikového chování  

Název a odborné zaměření 

vzdělávání 

Počet 

hodin 

Datum konání Realizátor – organizace, odborník 

Studium k výkonu 

specializovaných činností – 

Metodik prevence 

250 Říjen 2018 až 

červen 2020 

PPPUK - Teplice 

Za nejpřínosnější vzdělávací akci v oblasti prevence RCH v minulém 

školním roce považuji: 

Název akce Realizátor Lektor Hodnocení – proč?  

Když chceš, tak to 

dokážeš - Radek 

Banga a jeho pořad 

Radek Banga, Lada 

Motyčková 

Radek Banga Velmi kladné hodnocení od žáků 

a zúčastněných učitelů.  

5.2.  Spolupráce školy s rodiči   

Název aktivity 
Datum konání 

Realizátor, 

přednášející 

1. Třídní schůzka, schůzka výboru Roudnické trojky.(rizikové 

chování na internetu, dokument V síti (v kinech    

od března 2020, rodičovský zámek Google Family Link) 

14. 11. 2019 Vedení školy, 

vedení 

Roudnické 

trojky, třídní 

učitelé.   

2. Vyplňování dotazníků pro závěrečnou práci na téma:   

Nebezpečí kyberprostoru pro žáky ZŠ 

Listopad, 

prosinec 2020 

Mgr. Vlastimil 

Purchart 

 

5.3.  Preventivní activity pro žáky školy 

 

Specifická prevence - preventivní aktivity pro žáky ve výuce, které jsou nebo nejsou součástí učebních 

osnov (aktivity, které nereagují na aktuální problémy) 

Název aktivity Zaměření (např. prevence 

drogových závislostí, 

šikany…) 

Datum 

konání  

Věková skupina 

(třída) /počet 

žáků 

Realizátor 

Přednáška: „O 

nemoci AIDS, sexu, 

lásce a věrnosti“ 

Prevence drogových 

závislostí, sexuálního 

chování a ochrany 

17. 12. 

2020 

8. ročníky 

/ 

30 žáků 

Lektor Tomáš 

Řehák, ABATOP 

Přednáška pro IX. 

roč. k listopadovým 

událostem. 

Prevence chování, etika 5. 11. 

2020 

9. ročníky 

/ 

46 žáků 

Podřipské 

muzeum 
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Když chceš, tak to 

dokážeš - Radek 

Banga a jeho pořad 

Prevence drogových 

závislostí, rizikového 

chování 

22. 1. 

2020 

5. – 9. ročníky 

/ 

300 žáků 

Radek Banga 

Přednáška: „O 

nemoci AIDS, sexu, 

lásce a věrnosti“ 

Prevence drogových 

závislostí, sexuálního 

chování a ochrany 

13. 2. 

2020 

9. ročníky 

/ 

46 žáků 

 

Lektor Tomáš 

Řehák, 

ABATOP 

Zdravé zoubky – 

beseda 

Správné  hygienické 

návyky – čištění zubů 

Leden 

2020 

1.ročníky 

/ 

45 žáků 

Pracovníci DM 
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Specifická prevence - jednorázové aktivity 

Jakub – film o domácím násilí 
VIII. a IX. ročníky Září 2019- únor 2020 

Na hraně - film o problematice manipulace 
VIII. a IX. ročníky Září 2019- únor 2020 

Sami - film o problematice poruch příjmu 

potravy 

VIII. a IX. ročníky Září 2019- únor 2020 

Mezi nimi - film o problematice hiv/aids 
VIII. a IX. ročníky Září 2019- únor 2020 

Mezi stěnami - film o šikaně na základní 

škole 

VIII. a IX. ročníky Září 2019- únor 2020 

Zdravotní životní styl – výživa, životní funkce 

člověka  

I. ročníky Leden 2020 

Bezpečná cesta do školy – bezpečí silničního 

provozu 

II. ročníky, III. A Září 2019 

 

Bezpečnost silničního provozu, zkušební 

testy, chodec 

III. B, C 17. 9. 2019 

Člověk – nemoc, úraz, hygienické návyky 
II. ročníky Leden 2020 

Vztahy ve třídě. Jak se k sobě chováme. 

Dramatizace. 

III. B 12. 9. 2019 

Domov, Krádeže a vandalismus v okolí 

domova. Prevence 

III.B 2. 11. 2019 

Ohleduplnost vůči ostatním, tolerance. 
III.B 14. 1. 2020 

Pozitivní motivace v rámci domácího 

vyučování formou dopisů tř. učitelky dětem. 

III.B Březen 2020 

Pobyt na dopravním hřišti  
III.C 24. 9. 2019 

Pobyt na dopravním hřišti 
II.B 3. 10. 2019 

Voda – znečišťování, ochrana a šetření vody, 

vzduch – znečišťování, půda - znečišťování 

III.C Leden 2020 

Vztahy ve třídě a mezi lidmi obecně, beseda o 

přátelství a kamarádství 

III.A Leden, únor 2020 

http://www.prevence-info.cz/filmove-projekty/na-hrane/na-hrane-film-o-problematice-manipulace
http://www.prevence-info.cz/filmove-projekty/sami/sami-film-o-problematice-poruch-prijmu-potravy
http://www.prevence-info.cz/filmove-projekty/sami/sami-film-o-problematice-poruch-prijmu-potravy
http://www.prevence-info.cz/filmove-projekty/mezi-nimi/mezi-nimi-film-o-problematice-hivaids
http://www.prevence-info.cz/filmove-projekty/mezi-stenami/mezi-stenami-film-o-sikane-na-zakladni-skole
http://www.prevence-info.cz/filmove-projekty/mezi-stenami/mezi-stenami-film-o-sikane-na-zakladni-skole
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Nespecifická prevence - volnočasové aktivity při školách 

Školní družina Školní kroužky 

počet oddělení 

počet 

zapojených 

dětí 

počet kroužků počet dětí *        

5 150 9 150 

 

Nespecifická prevence - jednorázové volnočasové aktivity, projekty apod.  

Vztahy ve třídě, nebezpečí šikany, 

kyberšikana, osamělost, jak vycházet se 

spolužáky 

IV.ročníky  Září - leden 2020 

Rasismus, xenofobie, otázka 

multikulturního soužití na You – tube. 

Rozbor videa, beseda a další poučení o 

vhodnosti chování při setkání s těmito 

patologickými jevy. 

IV.ročníky  20. 4. 2020 

Bezpečná csta do školy – chodec, cyklista, 

dopravní nehoda, dopravní značení. 

V.ročníky Září 2020 

Kyberšikana – vytváření nástěnky, 

skupinová práce, společné myšlenky 

(myšlenková mapa) 

V.C 4. 11. 2019 

Osobní bezpečí – ZÁCHRANNÝ KRUH - 

beseda 

V. ročníky 3. 12. 2019 

Vánoční spaní – kolektiv žáků – mezilidské 

vztahy 

V.C Prosinec 2019 

Kritické myšlení a mediální výchova. 

Seznámení s pojmy – poplašná zpráva – fake, 

hoak. Jak k těmto zprávám přistupovat. 

Psaní zpráv na facebook a Instagram je 

nesmazatelné a kolují intrnetem. Tak i 

nahrávání na Tiktok. Puštění příkladů na 

internetu. Diskuze o hrozbách internetu. 

V.C 2. 6. 2020 

Dopravní hřiště Litoměřice – praktická část  
4. ročníky  18, 19. 11. 2019 

Dopravní hřiště Litoměřice – teoretická část 
4. ročníky  5, 6. 2. 2020 

Hygienické návyky, dodržování školního 

řádu, nošení roušky v době koronavirové 

pandemie. 

1.- 5. ročník 25. 5. 2020 
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Název aktivity, akce, projektu Cílová skupina  Datum nebo 

frekvence konání 

Vánoční spaní ve škole V.C 18. 12. 2020 

5.4.  Vyhodnocení v projektu mapa školy ZŠ 2019/2020 –  oblast prevence  

Z vyhodnocených dotazníků, které vyplňovali rodiče, vyplývá: 

- zlepšit komunikaci ohledně výchovně vzdělávacího procesu – vzdělávání vs. výchova 

- mluvit s rodiči více o cílech vzdělávání a naplňování obsahu ŠVP 

- více zapojovat žáky do výuky z hlediska praktického osvojování výuky 

- třídní učitel by měl při třídních schůzkách i během školního roku více zjišťovat zpětnou 

vazbu od rodičů ohledně výuky,vyslechnout, řešit a vyhodnotit  

- informovat zákonné zástupce, že lze na naši pevnou linku v kabinetech zaslat SMSku,  

 

Z vyhodnocených dotazníků, které vyplňovali žáci (2. stupeň), vyplývá: 

- zlepšit komunikaci, nastavit společně pravidla: učitel - provozní zaměstnanec – žák 

 

Návrhy od žáků (srovnání se zapojenými školami) jsou: 

- sportovní vybavení školy 

- zlepšit nabídku kroužků 

- zlepšit vybavení vnitřních i venkovních prostor 

- zlepšit vztahy mezi žáky, vztahy žák-učitel 

- nabídnout více volitelných předmětů 

- zlepšit kvalitu školních akcí 

 

Návrhem jsou ze zjištěných informací i konzultační hodiny každého vyučujícího na webu školy – 

určitý čas, každý týden (po předchozí domluvě).  

5.5.  Resumé  

Míra naplnění stanovených cílů: 

Cíle PPŠ byly z větší části splněny i vzhledem k mimořádné situaci, která zabránila dokončit 

naplánované aktivity (od března 2020). Od prvních ročníků byl kladen důraz pedagogy a pracovníky 

ŠPP na zlepšování vzájemných vztahů a zlepšování komunikace.  

Velmi pozitivně hodnotíme zavedení třídnických hodin v rámci prvouky (1.stupeň) a výchovy ke 

zdraví (2. stupeň). Třídnické hodiny vedou třídní učitelé (min. jednou za 14 dní), kteří zařazují 

aktivity dle řešených situací ve třídě. Ve škole jsou 4 schránky důvěry, které byly metodiky 

kontrolovány. V letošním školním roce se jednalo pouze o nezávažné zprávy, které byly řešeny 

s třídními učiteli a s žáky.  

V rámci třídnických hodin došlo k hodnocení a rozboru zjištěných informací, se kterými pracovali i 

v jiných předmětech. Získané poznatky byly řešeny v každé třídě s metodikem prevence.   

 

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

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

Rezervy v prevenci jsou stále ve spolupráci s rodiči a v oblasti finančního zajištění akcí (kvalitnější 

programy jsou velmi nákladné).  

 

Hlavní cíle pro další školní rok:  

V příštím školním roce bychom se chtěli zaměřit na lepší komunikaci učitel – rodič. V rámci 

konzultačních hodin pedagoga. Pro rodiče uskutečnit alespoň jeden preventivní program ve školním 

roce.  
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Stále se v primární prevenci zaměřovat na nebezpečí v kyberprostoru, vzájemných vtahů ve třídách, 

šikanu, nebezpečí návykových látek, vandalismu a bezpečnosti žáků v dopravním provozu.   

 

 

 

5.6.  DVPP 

Dokončení kvalifikačního studia k výkonu specializovaných činností Metodik prevence. Purchart, 

Krchňavá – osvědčení ze dne 20. 6. 2020. 
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6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 2019/2020 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo zaměřeno především na krátkodobé kurzy.  

 

6.1.  Studium ke splnění kvalifikace podle zákona 563/2004 Sb.: 

 
Název kurzu (instituce) Počet pracovníků Počet hodin 
Speciální pedagogika  - Univerzita Wroclav 1 2 semestry 
Učitelství pro 1. stupeň se speciální 

pedagogikou – Ústí n.L. 
1 2 semestry 

 

6.2.  Studium k rozšíření odborné kvalifikace 

 
Název kurzu 
(instituce) 

Počet pracovníků Počet hodin 

 Logopedický asistent 1 2 semestry 

Studium pro koordinátory EVVO 1 2 semestry 

Metodik prevence – PF UK Teplice 2 2 semestry 

 

6.3.  Krátkodobé kurzy: 

 

Název kurzu Počet pracovníků Počet hodin 

Výzva 63 
  

Základy osobnostně sociálního rozvoje 1 8 

Zásady asertivní a efektivní komunikace 2 32 

Projektové vyučování a integrovaná tematická 

výchova 

3 24 

Formativní hodnocení žáků a jeho techniky 1 8 

Tvořivá geometrie 1 8 

Didaktické hry a objevování ve vyučování 

matematice 

1 8 

Čtenářská gramotnost v mateřské škole 2 32 

Nápady a aktivity podporující matematickou 

gramotnost v na 1. stupni ZŠ 

1 16 

Jak rozvíjet matematickou gramotnost u žáka 1. 

stupně 

1 8 

Jak rozvíjet matematickou gramotnost 2 16 

Škola Hejného matematiky na stupni ZŠ 1 18 

Letní škola pro vyučující 1. stupni ZŠ 3 84 

Celkem  19 262 

Název kurzu 
  

Ostatní krátkodobé kurzy Počet pracovníků Počet hodin 
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Učitel jako spolutvůrce klimatu třídy 1 8 

Letní škola pro vyučující 1. stupně ZŠ 2 56 

Moderní fyzika jednoduše a zajímavě 1 8 

Oxford Professional Development 1 8 

Tvořivá geometrie 1 8 

NIDV 1 8 

Hudební výchova na ZŠ – náměty a činnosti 1 8 

Hry s psychologickým obsahem 2 16 

MAP ORP II Roudnicko – pracovní skupiny cizí 

jazyky 

3 6 

Současné československé a české dějiny 2 32 

Konference AJ EDU TOUR 1 8 

Čtenářství napříč předměty 2 32 

Odpady a obaly 1 4 

Konference pro učitele 1. stupně 1 6 

Prevence syndromu vyhoření Mgr. Lipták 1 4 

Konference ČŠI 1 8 

Zábavné pokusy pro MŠ a 1. stupeň 1 4 

Práce s notačním programem 1 4 

Management EV ve školách a jeho přínos 

k posílení image školy 

1 6 

Československo a naše země ve 20. století. 1 8 

Rozvoj matematické gramotnosti v praxi 1 4 

Online kurz – Učíme děti, nebo matematiku? 1 4 

Konflikty a problémové oblasti současného světa 1 5 

Celkem 29 259 

 

Bylo vyčerpáno všech 12 dnů k samostudiu pracovníků.  
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7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy 

 

7.1.  Webové stránky školy 

 www.zsskolni-rce.cz 

 http://www.zsskolni-rce.cz/web/kalendar_akci.html (veškeré aktivity školy) 

 

7.2.  Akce školy pro veřejnost 

 Vystoupení RDS na akci Zažít Roudnici jinak  

 Vystoupení RDS na akci Vánoční kapřík pro KIWANIS 

 Vánoční koncert RDS a jeho přípravných oddělení v Koruně 

 Rozsvěcení vánočního stromu u nemocnice 

 Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků 

 

7.3.  Akce školy pro rodiče žáků 

 ŠD Vánoční projektový týden 

 ŠD Karneval 

 ŠD Les ve škole  

 MŠ Adventní tvořivá dílna 

 Mikulášská nadílka – školní parlament 

 MŠ Vánoční besídka pro rodiče 

 Vánoční koncert Roudnického dětského sboru a jeho přípravek Srdíčka a Sluníčka 

 MŠ Masopust 

 Den v barvách slunce – školní parlament (zrušeno) 

 Pasování prvňáčků na čtenáře (přesunuto na podzim) 

 Setkání předškoláků a jejich rodičů (před budovou školy) 

 MŠ Rozloučení s předškoláky (na zahradě školy) 

 

7.4.  Účast školy na soutěžích a olympiádách 

 

 Viz příloha 
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8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 

inspekcí 

Ve  školním roce 2019/2020 neproběhla na naší škole inspekce ČŠI.  

Vyplňovali jsme 1 krát rychlá šetření v rámci informačního portálu NIQES InSet, která suplují 

inspekci na místě. Vedení školy absolvovalo rozhovor s pracovníke ČŠI – diagnostika stavu 

vzdělávání po zavedení opatření v souvisloti s koronavirovou epidemií. 

9. Základní údaje o hospodaření 

Údaje o čerpání státního rozpočtu byly za rok 2019 předány zřizovateli a jsou přílohou Výroční 

zprávy za rok 2019//2020. Údaje o čerpání státního rozpočtu za rok 2020 budou předány zřizovateli 

a doplní tuto zprávu v lednu 2021. 

Interní audit za rok 2019 proběhl. Interní auditorka Města Roudnice nad Labem hodnotila kontrolu 

kladně. Písemná zpráva byla odeslána na FKVS ministerstva financí. 

10. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

10.1.  Rozvojové programy 

 

 CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011528 „A jedeme dál…“zahájen 1. 2. 2019 

V druhém období jsme realizovali v MŠ 2.I/1 školní asistent – personální podpora MŠ, v ZŠ 

2.II/1 školní asistent – personální podpora ZŠ, 2.II/6 vzdělávání pedagogických pracovníků 

(čtenářská a matematická gramotnost), 2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 

neúspěchem, v ŠD 2.V/1 školní asistent – personální podpora ŠD/ŠK, 2.V/4 vzdělávání 

pedagogických pracovníků (osobnostní rozvoj), 2.V/11 klub pro účastníky ŠD/ŠK (anglický 

jazyk). 1. monitorovací zpráva byla schválena. Třetí období bylo přerušeno koronavirovou 

epidemií a opatřeními s ní souvisejícími. Některé šablony byly přerušeny. Počítáme s žádostí o 

prodloužení trvání doby projektu 

 Realizovali jsme rozvojový program „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“ (MŠMT – 

33 014/2019  

 Přihlásili jsme se do rozvojového programu Podpora financování přímé pedagogické činnosti 

učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatoří MŠMT 

– 17893/202-1 

 Přihlásili jsme se do Operačního programu potravinové a materiální pomoci vyhlášeného 

Ústeckým krajem 

 

  



24 

 

11. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení 

 

Škola neorganizuje kurzy pro další vzdělávání v rámci celoživotního učení. Nicméně celoživotní 

učení je uskutečňováno každodenní výměnou zkušeností mezi pedagogickými pracovníky, 

vzájemnými hospitacemi i poradami vzdělávacích týmů. 

 

Pro seznámení budoucích prvňáčků se školou slouží dětem i rodičům Den otevřených dveří, kde mají 

možnost vidět ukázky výuky. Pro rodiče je pořádána informativní schůzka s vedením školy, 

výchovnou poradkyní a vedoucí vychovatelkou. Se svými třídními učiteli se děti seznamují na konci 

měsíce června. 

 

12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů  

 

Škola se zapojila do projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011528 „A jedem dál…“ viz výše 

V rámci tohoto projektu realizujeme celkem 130 šablon v MŠ, ZŠ a ŠD. Celkové způsobilé výdaje 

projektu – 2 577 850,- Kč.  

Realizovali jsme rozvojový program „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“ (MŠMT – 

33 014/2019  - 139 467,-Kč 

Přihlásili jsme se do rozvojového programu Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů 

do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatoří MŠMT – 17893/202-

1 – 231 124,- Kč 

13. Údaje o spolupráci s odbornými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 

 

Při škole pracuje Roudnická trojka, sdružení zástupců rodičů žáků školy, která se schází s vedením 

školy 2x ročně a projednává záležitosti školy. Z každé třídy je v této organizaci jeden zástupce, který 

prezentuje vedení školy podněty a připomínky rodičů a následně jim na třídních schůzkách nebo 

konzultacích sděluje závěry. Rodiče se dle možností se zapojují do mimoškolních aktivit. 

Komunikace s rodiči je zajištěna prostřednictvím elektronické žákovské knížky, třídních schůzek, 

konzultací, e-mailového a telefonického spojení. Samozřejmostí jsou individuální pohovory mezi 

rodiči a pedagogickými pracovníky, včetně vedení školy. 

 

Rodiče mají možnost účastnit se různých akcí (letos byly omezené). Jsou tak informováni nejen 

prostřednictvím svých dětí nebo vyučujících, ale vidí i reálný chod školy. Pro rodiče jsou dále 

připravovány kulturní akce – vystoupení dětí Roudnického dětského sboru a jeho přípravných 

oddělení Srdíčka a Sluníčka. 

 

Rodiče se podílí i na evaluaci školy formou šetření Mapa školy 1x za 5 let (poslední 2020). 

 

Na škole pracuje tříčlenná školská rada zřízená podle § 167 zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů a vykonávající činnost podle § 168 zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Školská rada zve na svá jednání ředitelku školy, společně konzultují výsledky a další směřování školy 

a projednávají příslušné dokumenty. 

Mezi další subjekty, s nimiž škola spolupracuje, patří: Knihovna E. Špindlera, Galerie moderního 

umění, Podřipské muzeum, Kulturní zařízení města, mateřské centrum D8, Domov seniorů, Kiwanis. 
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14. Závěrem 

 

Vedení školy postupovalo podle Koncepce rozvoje školy 2016 – 2020. Po celý školní rok jsme 

pracovali dle Ročního plánu školy, který je konkretizován v měsíčních plánech umístěných v Google 

kalendáři. Svými opatřeními jsme se snažili naplňovat hlavní cíle vzdělávání, odstraňovat nedostatky, 

provedli jsme evaluaci školy v oblastech vytyčených ŠVP pro ZV. 

Školní rok 2019/2020 byl pro pracovníky školy i vedení náročný. Realizovali jsme projekty EU a 

rozvojové programy MŠMT. Na škole máme dobře fungující školní poradenské pracoviště. Od 

března jsme realizovali distanční výuku dle pokynů MŠMT. Naplánované akce proběhly se značným 

omezením.  

Pokračujeme s autoevaluačními zprávami ve všech ročnících, účastníme se testování. Portfolia jsou 

u vyučujících jednotlivých předmětů a jsou dokladem dosažené úrovně ve vzdělávání žáků a jsou 

rodičům k dispozici kdykoliv, zejména pak v době třídních schůzek. Prezentují žákovu odpovědnost 

za jeho výsledky ve vzdělávání. 

Pokles zájmu učit se odrazil zejména v období distanční výuky, která nebyla povinná, a proto značně 

zneužívaná. Žáci nespolupracovali, rodiny nemohly být volány k zodpovědnosti. Morálně situaci 

odnášeli zejména vyučující, kteří se snažili, připravovali se na výuku náročnějším způsobem a 

v rámci doporučeného hodnocení MŠMT nesměli ohodnotit žáky hůře, než tomu bylo v prvním 

pololetí. Přitom mnozí z nich nedělali absolutně nic. Dopad tohoto období vzdělávání bude 

komplikovat počátek školího roku 2020/2021.  

Vyučující realizovali a zhodnotili svůj ŠVP, provedli kontrolu, zapracovali změny. 

Naše úsilí o změnu image školy se odráží v naplněnosti tříd a zájmu o školu při nástupu na II. stupeň. 

Obě oddělení MŠ jsou naplněná. Realizujeme podpůrné granty. 

Všichni vyučující prokázali pracovní nasazení (zejména v souvislosti s distanční výukou) a ochotu 

pomáhat při řešení obtížných situací ve výchově i vzdělávání. Dobrovolně pracovali při zajišťování 

zájmových akcí žáků a při prezentaci školy ve městě. 

 

S radostí mohu konstatovat, že většina úkolů daných plánem práce na školní rok 2019/2020 byla 

splněna. 

 

V Roudnici nad Labem, dne 15. 10. 2020 

 

PaedDr. Zuzana Zrzavá 

ředitelka školy 
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S Výroční zprávou byli seznámeni členové Školské rady dne: 

 

………………………………….. 

 

………………………………….. 

 

………………………………….. 

 

………………………………….. 

 

………………………………….. 

 

………………………………….. 
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Seznam příloh 

 

1) RVP PRO ZV č. j. MSMT-28603/2015 (I. a II. stupeň) 

2) Soutěže 

3) Aktivity EVVO 

4) Rozbor nákladů a výnosů 1. – 12. 2020 
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1)  Učební plán  -  1. stupeň 
     

           

           

Vzdělávací  Vzdělávací  Vyučovací  1. stupeň 

oblast obor předmět 1. 2. 3. 4. 5. Celkem 

Z toho 

DČD 

Jazyk Český jazyk Český jazyk 7+2 7+2 7+2 7 7 
41 

(35+6) 6 

a jazyková a literatura  a literatura               

komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 0+1 1 2 3 3 
10 

(9 + 1) 1 

Matematika 

a její aplikace Matematika Matematika 4 4+1 4+1 4+2 4+1 
25 

(20+5) 5 

Informační                  

a komunikační Informatika Informatika        1 1  

technologie                   

Člověk Prvouka Prvouka 2 2 2+1     
7 

(6+1) 1 

a jeho Vlastivěda Vlastivěda       2 2 4   

svět Přírodověda Přírodověda       1 1+1 
3 

(2+1) 1 

Umění 

Výtvarná 

výchova 

Výtvarná 

výchova 1 1 1 2 2 7   

a kultura 

Hudební 

výchova Hudební výchova 1 1 1 1 1 5   

Člověk 

Tělesná 

výchova Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10   

a zdraví                     

Člověk 

Pracovní 

činnosti Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5   

a svět práce                     

Celková povinná časová dotace   21 22 24 25 26 118 14 
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Učební plán  -  2. stupeň     

          

Vzdělávací  Vzdělávací  Vyučovací  2. stupeň 

oblast obor předmět 6. 7. 8. 9. Celkem 

Z toho 

DČD 

Jazyk 

a jazyková  

komunikace 
  

Český jazyk Český jazyk 4 3+1 4 4+1 
17 

(15+2) 2 

a literatura  a literatura             

Cizí jazyk 
Anglický jazyk 

 

 

3 3 3 3 12   

        

Další cizí jazyk 

Německý jazyk 

 

Ruský jazyk 

 2 2 2 6 6 

Matematika Matematika Matematika 
4 3+1 4 4 

16 

(15+1) 1  

Informační                 

a komunikační 

Digitální 

technologie 

Digitální 

technologie 0 + 1 1 + 1 0 + 1 0+1 
5 

(1+4) 4 

technologie                   

Člověk 
Dějepis Dějepis 

2 2 2 1+1 
8 

(7+1)  1 

a společnost 
Výchova 

Výchova k 

občanství 1 1 1 1 4   

  k občanství               

  
Fyzika Fyzika 

1 + 1 2 2 1+ 1 
8 

(6+2) 2 

Člověk 
Chemie Chemie 

    2 1+1 
4 

(3+1) 
1 

a příroda 
Přírodopis Přírodopis 

2 1 + 1 1 + 1 2 

8 

(6+2) 2 

  
Zeměpis Zeměpis 

1 + 1 2 1 + 1 2 

8 

(6+2) 2 

Umění a kultura Výtvarná výchova Výtvarná výchova 2 1 2 1 6  

  Hudební výchova Hudební výchova 1 1 1 1 4   

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

  
Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví 

0 + 1 0 + 1 1 1 
4 

(2+2) 2 

Člověk Pracovní činnosti 
Pracovní činnosti 

1 1 1 0+1 
4 

(3+1) 1 

a svět práce                   

Konverzace v anglickém jazyce        

Celková povinná časová dotace   28 30 32 32 122 24 
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2) Úspěchy našich žáků ve školním roce 2019/2020. 

Snaha organizovat soutěže je jednou z priorit naší školy. Vedení vytvořilo organizační a finanční 

podmínky pro to, aby se co nejvíce žáků mohlo těchto akcí zúčastnit. Dle zájmu a ochoty třídních 

učitelů jsou pořádány školy v přírodě. Vyučující odborných předmětů připravují tematicky zaměřené 

exkurze. Talentovaní žáci se účastní soutěží a olympiád s velmi dobrými výsledky zejména ve sportu, 

hudební a výtvarné výchově. 

________________________________________ 

Olympiády 

Český jazyk 

- okresní kolo: 18. - 21. místo K. Hubačová, N. Pertlíková 

Dějepis 

- okresní kolo: 15. místo J. Regner 

Německý jazyk 

- okresní kolo: 5. místo K. Hubačová 

Zeměpis 

- okresní kolo: 8. místo Skala, 10. místo Ekrt, 12. místo Sklenička, 13. místo Štajnc, 14. místo Němec, 

15. místo Majerčík 

________________________________________ 

Další soutěže 

IT-Slot 

- celostátní kolo: 2. místo J. Sirový 

Kraje pro bezpečný internet 

- krajské kolo: 3. místo v kat. žáci 8-12 let N. Štěpánková 

________________________________________ 

Sportovní soutěže 

Pohár mládeže v orientačním běhu (3. 10. 2019) 

- účastníci: E. Žáková, K. Nová, A. Hoření, V. Králová, A. Kulivar, K. Kunertová, M. Vinařová, D. 

Ahmeti, K. Enčev, J. Havránek, J. Vinař, D. Krajíček, E. Hartová 

- úspěch: 3. místo v kat. H5 J. Vinař 

Florbal, kat. III mladší dívky (18. 11. 2019) 

- účastníci: Kušinová, Panešová, Králová, Simionová, Gaspárová, Janoušková, Jiskrová, Kubelková, 

Havlová, Baldová, Schneiderová, Požárová, Podrábská, P. Nováková, Krajčová, Petráková 

- úspěch: 2. místo 

Florbal, kat. IV starší dívky (18. 11. 2019) 

- účastníci: Znamenáčková, Hubačová, Szitaiová, Todtová, Staňková, Kulasová, Večerková, 

Málková, Hadáčková, Hančlová, Turková 

- úspěch: 2. místo 

Florbal, kat. IV starší chlapci (18. 11. 2019) 

- účastníci: Rous, Whitehead, Zůna, Zeman, Folkrt, Rámeš, Hartmann, Rosa, Málek, Pišl, Vališ, 

Kekule 

- úspěch: 4. místo 

________________________________________ 

Hudební vystoupení RDS, Sluníček a Srdíček vánoční koncerty 
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3) Aktivity environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 2019/2020 

Do všech vyučovacích předmětů je v ŠVP začleněno průřezové téma ENVIROMENTÁLNÍ 

VÝCHOVY. 

 

Prostřednictvím EVVO žáci získávali ucelené vědomosti a dovednosti, jež jim umožní pochopit 

vzájemný vztah člověka a životního prostředí.  

 

Výuku doplňovaly vycházky do přírody, poznávání přírodnin, pěstování a ošetřování rostlin, výukové 

programy, besedy, soutěže, projektové dny, výlety a exkurze. 

I mnohé aktivity školní družiny byly zaměřené na vnímání přírody, probouzení zájmu o ni a její 

ochranu. 

 

Naplněné hlavní cíle a aktivity: 

 

 Žáci byli vedeni k chápání komplexnosti a složitosti vztahů mezi člověkem a životním 

prostředím, k uvědomění si základních podmínek života a odpovědnosti současné generace 

za život v budoucnosti (ekosystémy, základní podmínky života, lidské aktivity a problémy 

životního prostředí, vztah člověka k prostředí). Byli motivováni a vychováváni formou 

zapojení do různých školních a mimoškolních aktivit. 

 

Jsme zapojeni do programů: M.R.K.E.V., Les ve škole, Recyklohraní, Ovoce do škol 

 

 Žáci se zúčastnili školních a mimoškolních aktivit, které zvyšují environmentální vědomí, a 

získávají tak větší odpovědnost za své jednání ve vztahu k životnímu prostředí. 

 

 Žáci se seznamovali s environmentální problematikou i v rámci mezipředmětových vztahů. 

Stěžejními předměty byly – prvouka, přírodověda, vlastivěda, zeměpis, výchova ke zdraví. 

 

 Připomínaly se lidové tradice a významné dny spojené s EVVO. 

 

 V budově školy a na školním záhonu se žáci průběžně starali o rostliny. 

 

 Pokračovalo třídění odpadů. 

 

Realizované akce: 

 projekt „Les ve škole, škola v lese“ – družina na téma: Družina venku – roční období 

Za splněné aktivity získala ŠD certifikát Lesní třídy a patronaci nad 10 m2 Nového 

pralesa na Ještědském hřebeni. 

 

 beseda „Tonda Obal“  

Zaměřeno na zvýšení povědomí o správném třídění a recyklaci odpadu. 

 

 aktivní výstava v prostorách školy – téma: Fair trade 

Mgr. Jana Bradáčová připravila pro žáky „enviro chodbu“, se zaměřením na globální rozvoj 

vzdělávání a multikulturní výchovu. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavých informací a mohli 

si vyplnit připravený pracovní list. 

 

 fotografická soutěž – téma: Ptáci na drátě 

První a zároveň jediné místo obsadila Csatlósová Julie. 
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Aktivity na podporu vztahu k vlasti. 

 vzdělávací kurz – na téma: Listopadové události 1989  

Aktivity zaměřené na význam listopadových událostí si v Podřipském muzeu vyzkoušeli žáci 

9. Ročníků s Mgr. Davidem Mikolášem. 

 

 projekt „Příběhy bezpráví“ – téma: Pád železné opony 

 Beseda 9. Ročníků s Ing. Jiřím Čejkou, DrCs. o listopadových událostech, o skautingu a jeho 

filosofii. 

 

 výstava „Třicet let svobody a demokracie“  

Muzejní historička a pedagožka Ilona Trefná seznámila žáky druhého stupně s dějinami a 

jednotlivými exponáty. 

 

 Projekt „Středověk“ (5. C) 

Mezipředmětové vztahy byly zaměřeny na Karla IV. a Rudolfa II. 

 

Aktivity na podporu lidových tradic. 

 akce „Mikulášská nadílka“ 

Pořádáno školním parlamentem. 

 

 akce „Mikuláš“ 

Pořádáno školní družinou. 

 

 projekt „Vánoce ve školní družině“ 

Aktivity na seznámení se zvyky a tradicemi Vánoc. 

 

 výlet na zámek Veltrusy – téma: Vánoce na zámku (3. C, 4. C) 

Seznámení žáků v rámci her a kvízů s průběhem Vánoc na zámku. 

 

 projekt „Vánoční čas“ (4. C) 

Seznámení s tradicemi a zvyky od Barbory po Ježíška. Herní aktivity v mezipředmětových 

vztazích. 

 

 Akce „karneval“ (ŠD) 

Seznámení s významem masek a průběhem karnevalu.  

 

 Projekt „Čarodějnice“ (4. C) 

Projekt proběhl v rámci mimořádných událostí, přes on-line výuku. Děti plnily tři úkoly (sloh 

- Čarodějný příběh, přírodopis – lektvar, Vv – obrázek). 

 

Aktivity na podporu vztahu k živé přírodě. 

 projekt „Mazlíčci“ (4. C) 

Žáci připravili pro spolužáky přednášky a výstavu živých domácích mazlíčků. 

 

Aktivity na podporu vztahu k neživé přírodě. 

 pokusy (první a druhý stupeň) 

Praktické činnosti pod vedením pana Marshala (npř. filtrace znečištěné vody). 

 

Nedokončené projekty a aktivity z důvodu mimořádných opatření. 

 Stravování (8. B) 
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 Proč do lesa (přípravná třída) 

 

 Co se děje v trávě (2. A, B) 

 

 sběrové a úklidové akce (npř. Ukliďme Česko) 

 

Nepovedlo se:  

  zapojit do projektu „Rorýsí škola“ – důvod: špatná komunikace ze strany navrhovatele 

 

 uskutečnit exkurze (EKOBAT s.r.o. Kladno, Cementárna Čížkovice, AVE Ústí n. L, 

PRAKtIK systém s.r.o.) – důvod: nezájem 
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4)Rozbor nákladů a výnosů  

 

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, 

IČ: 46 77 35 92, tel.412 871 200, č.ú. 10834471/0100 

 

Podklady pro schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2019 

 
Rozsah předávaných podkladů: 

 účetní závěrka k 31.12.2019 

 inventarizační zpráva 

 protokol  o výsledku veřejnosprávní kontroly 2019 

 K této zprávě nemáme žádné námitky, nebyly zjištěny žádné nedostatky ani porušení  

právních předpisů. 

 

Rozbor hospodaření 

Škola obdržela v roce 2019 tyto dotace: 

od zřizovatele          7 617 000,00 Kč 

od KÚ Ústeckého kraje                        35 587 061,00 Kč 

UZ 33075                                                   117 394,00 Kč 

UZ 33065                                                      6 560,00 Kč 

UZ 33063                                                   928 570,45 Kč 

ÚP                                                                15 000,00 Kč 

Refundace mezd (projekt)                           27 550,00 Kč 

celkem                  44 299 135,45 Kč 

 

V roce 2019 bylo dosaženo tohoto výsledku hospodaření: 

v hlavní činnosti         - 207 244,78 Kč 

v doplňkové činnosti            217 483,00 Kč 

Celkem dosažen výsledek hospodaření    10 238,22 Kč 

 

V roce 2019 nebyly čerpány do výnosů (účet 648) fondy: 

Investiční fond:  

Fond odměn:  

Rezervní fond:   

 

Finanční plán 

Závazné ukazatele pro rok 2019 byly dodrženy. 

Ke zprávě přikládáme sestavy rozboru nákladů a výnosů v členění: 

 Doplňková činnost 

 Hlavní činnost – dotace od zřizovatele 

 Hlavní a doplňková  činnost (veškeré dotace) 

 

Závěr 

 

Z celkové zprávy vyplývá, že hospodaření organizace v roce 2019 proběhlo řádně v souladu 

s příslušnými nařízeními. 

 

Dne 28. 02. 2020 

 

Vyhotovila: Petra Cutychová                                        Schválila: PaedDr. Zuzana Zrzavá                                                                                                   
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