
Základní škola a Mateřská škola Mšené-lázně, 
okres Litoměřice, příspěvková organizace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sestavila:   Mgr. Jana Bradáčová 



2 

 

Obsah 
 
 1.  Základní údaje o škole 
 2.  Personální údaje 
 3.  Počty žáků 
 4.  Hodnocení žáků 
 5.  Další vzdělávání pedagogických pracovníků  
 6.  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 7.  Výsledky inspekční činnosti prováděné Českou školní inspekcí 
 8.  Zpráva o environmentálním vzdělávání 
 9.  ICT – zpráva  
10.  Zájmové vzdělávání; zpráva o činnosti školní družiny  
11.  Zpráva výchovného poradce 
12.  Prevence rizikového chování; zpráva školního metodika prevence 
13.  Vyřizování stížností,  oznámení,  podnětů 
14.  Výroční zpráva o činnosti mateřské školy  
15.  Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 
16.  Kontrolní činnost ostatní 
17.  Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků 
 
 
Příloha – Rozbor hospodaření 
Příloha – Základní údaje o pracovnících 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schváleno na pedagogické radě dne: ….  
 
Schváleno školskou radou dne: ………. .  



1.  Základní údaje o škole 
 

Charakteristika školy  
Jsme spádovou školou pro Mšené-lázně a Martiněves  (včetně přilehlých obcí: Charvatce,  
Radešín,  Loucká,  Ředhošť,  Ječovice,  Podbradec,  Brníkov) ,  ale žáci k nám dojíždějí i z jiných 
obcí  (Budyně n.  O. ,  Libochovice).  Škola prošla v letech 2006-2008 celkovou rekonstrukcí.  Je 
plně organizovaná s kapacitou 300 žáků.  Ve škole se vzdělávalo v průběhu školního roku cca 
200 žáků.  Ve školním roce 2016/2017 jsme měli 9 tříd.  Naplněnou kapacitu 90 dětí měla 
školní družina, mateřskou školu navštěvovalo 78 dětí, kapacita je 92 dětí.  
 
Zaměření školy 
V současné době se škola zaměřuje na přírodovědnou gramotnost,  na environmentální 
vzdělávání, čtenářskou a informační gramotnost a v neposlední řadě prevenci rizikového 
chování.   
 
1. 1 Základní údaje o škole 
 

Název školy Základní škola a Mateřská škola Mšené-lázně,  okres 
Litoměřice,  příspěvková organizace,  příspěvková 
organizace 

Adresa školy Školní 121,  411 19  Mšené-lázně 

IČ 70698279 

Bankovní spojení 1004905389/0800 

Telefon 416866128 

E-mail reditel@zsmsene.cz 

Adresa internetové stránky www. zsmsene.cz 

Právní forma příspěvková organizace 

Název zřizovatele Obecní úřad  Mšené-lázně 

Součásti školy Mateřská škola                 tel.   416812969,  723312550 
Školní družina                   tel.   416810999, 602412253 
Školní jídelna                    tel.   416815613 

IZO ředitelství  600165931 

Vedoucí  
a hospodářští pracovníci 

ředitelka školy:                  
Ing.  Olga Haškovcová do 31. 7. 2017,  
od 1. 8. 2017 RNDr. Mgr. Adéla Marschallová R., MBA 
 
zástupkyně ředitele:        Mgr.  Jana Bradáčová 
hospodářka:                      Ing.   Ivana Šebková  
vedoucí školní družiny:   Olga Marejková 
učitelka pověřená vedením MŠ:  Alena Michlová 

Přehled hlavní činnosti školy  
(podle zřizovací listiny)  

Plně organizovaná základní škola s mateřskou školou, se 
školní družinou a se školní jídelnou.  Její činnost je 
vymezena zákonem č.  561/2004 Sb.,  o předškolním,  
základním,  středním,  vyšším odborném a jiném 
vzdělávání  ( školský zákon)  a vyhláškou Ministerstva 
školství,  mládeže a tělovýchovy České republiky č.  
107/2005 Sb. ,  o školním stravování.  
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1. 2 Součásti školy 
 

součásti školy kapacita 

Mateřská škola 92 dětí 

Základní škola 300 dětí  

Školní družina 90 dětí  

Školní jídelna ZŠ 300 dětí 

 
1. 3 Údaje o školské radě 
 

Datum konání voleb  Členové školské rady od 7. 9. 2015 

Počet členů 6 členů 
 Miluše Jarošíková - zástupce zřizovatele - 

předsedkyně školské rady 
 Rostislav Lariš - zástupce zřizovatele 
 Jindřiška Habadová - zástupce rodičů 
 Petra Rosová - zástupce rodičů 
 Mgr. Radka Došková - zástupce pedagogů 
 Mgr. Jana Bradáčová - zástupce pedagogů 

 
Školská rada se vyjadřovala mj. k otázkám školního řádu, výchovných a vzdělávacích 
problémů žáků,  spolupráce školy a Obce Mšené-lázně,  zapojení školy do různých projektů.  
Zápisy ze schůzek jsou k naleznutí na http://www.zsmsene.cz/skolska-rada 
 
1. 4 Materiálně technické podmínky 
 

Kmenové učebny,  herny 9 kmenových učeben základní školy,  3 učebny družiny,  
1 herna 

Odborné učebny učebna výtvarné výchovy,  učebna informatiky,  učebna 
hudební výchovy,  interaktivní učebna,  učebna 
přírodních věd – laboratoř,  jazyková učebna 

Odpočinkový areál hřiště s umělým povrchem při ZŠ 

Sportovní areál pronájem tělocvičny T.J. Sokol Mšené-lázně,   možnost 
využívat hřiště  

Vybavení pomůckami vybavení pomůckami odpovídá trendům výuky  

Vybavení žáků učebními texty  žáci 2.  - 9.  r.  je mají v bezplatné výpůjčce,   
žákům 1.  r. je předává škola, žáci si je ponechávají,  
ostatní učební texty se řídí doporučeními metodického 
sdružení a předmětové komise dle ŠVP 

Vybavení kabinetů pevné PC v kabinetech,  většina vyučujících má ve 
výpůjčce notebook,  v kabinetech a odborných učebnách 
je možnost připojení k internetu,   

Vybavení audiovizuální 
technikou 

pro ZŠ: 5 x dataprojektor  (4 vázané,  1 volný) ,  3 x 
interaktivní tabule,  zpětný projektor,  2 x televize,  
videorekordéry,  radiomagnetofony,  přičemž oddělení 
školní družiny mají vlastní PC a televizor  
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1. 5 Vzdělávací programy školy  
 
Na škole bylo vyučováno podle těchto vzdělávacích programů: 
1.  - 9.  ročník: 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní Základní škola a Mateřská škola Mšené-
lázně s platností od 1.  9.  2016 „Škola pro všechny“ 
 
Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně s IVP dochází k  úpravám 
vzdělávacích obsahů stanovených v ŠVP (týká se žáků s lehkým mentálním postižením). To 
znamená, že části vzdělávacích obsahů některých vzdělávacích oborů lze nahradit jinými 
vzdělávacími obsahy nebo celý vzdělávací obsah některého vzdělávacího oboru lze nahradit 
obsahem jiného vzdělávacího oboru, který lépe vyhovuje jejich vzdělávacím možnostem.  
 
1. 6 Z učebního plánu  
 
Povinně volitelné předměty 
6.  roč.  - druhý cizí jazyk  (německý jazyk)  
7.  roč.  - druhý cizí jazyk  (ruský jazyk),  informatika,   
8.  roč.  - druhý cizí jazyk  (německý jazyk), informatika 
9.  roč.  - druhý cizí jazyk  (německý jazyk), chemické praktikum,  konverzace v anglickém 
jazyce 
 
Nepovinné předměty 
2.  -  9.  roč.  – Sborový zpěv 
2. ročník – Angličtina hravě 
 
Dělené předměty a třídy: 
Anglický jazyk - 5.  a 8. ,  9.  roč.   
Německý jazyk - 8. ,  9.  roč.   
Informatika – 5., 8. ,  9.  roč.   
 
Výuka cizích jazyků v jednotlivých ročnících: 
Anglický jazyk: 3.  roč.  -  9. roč.  
Německý jazyk: 6. ,  8., 9. roč.  
Ruský jazyk: 7.  roč.  
 
Organizační záležitosti:  
metodické sdružení pro I. stupeň:  
předmětová komise pro II.  stupeň:  

Mgr.  Daniela Rychetská  
Vlastimil Kašík 

kronikářka školy:  
zdravotnice: 

Mgr.  Daniela Rychetská  
Iveta Fialová 

asistentky pedagoga:                Irena Liscová, Miluše Sedlmaierová  
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Koordinátoři: 
výchovná poradkyně: Mgr. Lenka Syrová  
koordinátor environmentální výchovy: Mgr. Alena Urbanová 
preventistka rizikového chování: Ludmila Machová 
Klub mladých čtenářů: Olga Marejková  
koordinátor pro oblast mimořádných událostí: Vlastimil Kašík 

 
2.  Personální údaje 
 
2. 1 Základní údaje o pracovnících školy  
Do organizace nastoupily nové pedagožky – Mgr. Alena Urbanová, nejprve na částečný 
úvazek, později na plný úvazek a zároveň se stala v průběhu školního roku i novou třídní 
devátého ročníku za zesnulého Ing. Vladimíra Lorence. Se začátkem školního roku byla 
přijata rovněž RNDr. Mgr. Adéla Marschallová Rumlerová na částečný úvazek na pozici 
učitelky druhého stupně – výuka chemie. Od ledna 2017 jen na částečný úvazek na vlastní 
žádost pracovala Mgr. Alena Šebestová. Jak náhlé a nečekané úmrtí kolegy, tak dlouhodobou 
nemoc ředitelky školy Ing. Olgy Haškovcové jsme řešili z vlastních zdrojů navyšováním 
úvazků. Zároveň jsme řešili dlouhodobou nemoc uklízečky a to z větší části také z vlastních 
zdrojů a zejména organizačními změnami. 
V organizaci v tomto školním roce jsme zaměstnali 15 pedagogů a to s úvazkem 14,68 k 31. 
12. 2016 a k 30. 6. 2017 s úvazkem 12,86, rozdíl je způsobený nejen úmrtím kolegy, ale také 
tím, že dvě vyučující pracovali od 1. 1. 2017 na dohodu. Pouze dva pedagogové nesplňují 
kvalifikaci. Snažili jsme se i o dodržení aprobovanosti.  Dále v organizaci pracovalo 6 
kvalifikovaných učitelek mateřské školy s úvazkem 6,00,  8 správních zaměstnanců  s celkovým 
úvazkem 6,15,  ve školní jídelně pracovalo 5 převážně kvalifikovaných kuchařek s celkovým 
úvazkem 4, 413,  ve školní družině 3 plně kvalifikované  vychovatelky s úvazkem 2, 917,  
zaměstnaly jsme rovněž 2 kvalifikované asistentky pedagoga  s celkovým úvazkem 1, 25,  
z toho jedna asistentka pedagoga mohla být zaměstnána na škole celý školní rok jen díky 
podpoře místního obecního úřadu.  Na škole pracovala také školní psycholožka hrazená 
z projektu OPVVV Prevence školní neúspěšnosti na Podřipsku a z téhož projektu hrazená školní 
asistentka. 
 
2. 2 Členění pedagogických zaměstnanců ZŠ podle věku,  pohlaví k 30. 6. 2017 
Věkový průměr zaměstnanců proti minulým letům opět poklesl.  V organizaci působili pouze 
tři pedagogové důchodového věku, jeden správní zaměstnanec důchodového věku.  
Organizace zaměstnává také osoby se zdravotním postižením.  
Z celkového počtu jsou evidováni pouze dva muži – jeden pedagog, jeden školník. 
 

3.  Počty žáků 
 
3. 1 Počty žáků  
 
Základní škola je úplná s 9 ročníky,  I.  stupeň tvoří 1.  – 5.  ročník,  II.  stupeň 6.  – 9.  ročník.   
V průběhu školního roku docházelo k pohybu žáků nejčastěji z důvodu stěhování a vlivem 
jednání OSPOD.  
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Třída k 30.  9.  2016 k 31.  1.  2017 k 30.  6.  2017 

1.  18 18 18 

2.  28 28 27 

3.  26 25 23 

4.  21 21 20 

5.  31 31 31 

6.  21 20 20 

7.  12 12 12 

8.  23 22 22 

9.  24 24 23 

Celkem 204 201 196 

 
 
3. 2 Žáci přijatí do 1.  ročníku základní školy 2017/2018 
 

Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do prvních tříd Počet odkladů pro  školní rok 

1 27, z toho 15 dívek 6 

 
 
4.  Hodnocení žáků 
 

4. 1 Celkové hodnocení žáků – prospěch 
 

Třída 1.  pololetí  2.  pololetí 

 
Prospěli 
s vyzname-
náním 

Prospěli Neprospěli 
Prospěli 
s vyzname- 
náním 

Prospěli Neprospěli  

1.  16 2 0 16 2 0 

2.  24 4 0 18 8 1 

3.  20 5 0 12 11 0 

4.  8 13 0 7 13 0 

5.  8 23 0 20 11 0 

6.  5 15 0 6 14 0 

7.  2 10 0 3 8 1 

8.  4 16 2 6 16 0 

9.  4 18 2 4 19 0 

Celkem 91 106 4 92 102 2 

 
V 1. pololetí neprospěli čtyři žáci, ve 2.  pololetí školního roku neprospěli dva žáci, jeden žák 
konal opravné zkoušky s prospěchem dostatečný – postupuje do dalšího ročníku, jeden žák 
opakuje ročník.  
Ve školním roce byli uvolněni z vyučování 2 žáci z tělesné výchovy,  3 žáci byli hodnoceni 
slovně. Uvolnění z cizího jazyka nebyla žádná, žáci využívali podpůrná opatření 1. – 3. stupně. 
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4. 2 Celkové hodnocení žáků – zhoršené chování 
 

Třída 1.  pololetí  2.  pololetí 

 Uspokojivé 
chování 

Neuspokojivé 
chování 

Uspokojivé 
chování 

Neuspokojivé 
chování 

1.  0 0 0 0 

2.   0 0 0 0 

3.  0 0 0 0 

4.  0 0 1 1 

5.  0 0 1 0 

6.  1 0 1 1 

7.  0 0 0 0 

8.  0 0 0 2 

9.  0 1 0 0 

Celkem 1 1 3 4 

 
V letošním školním roce jsme řešili snížené známky z chování zejména kvůli neomluvené 
absenci žáků a nevhodnému chování vůči spolužákům a vyučujícím. Jeden případ 
neomluvené absence řešen PČR, další konzultačně s OSPOD. S OSPOD také řešeno podezření 
na podporované záškoláctví u dvou žáků. 
 
4. 3 Hodnocení výsledků vzdělávání – způsob vyjádření  ( klasifikačním stupněm,  slovně,  
kombinací obou způsobů)  
 
Slovní hodnocení v prvním pololetí bylo nejčastěji použito  z důvodu zdravotních potřeb žáka  
( děti se speciálně vzdělávacími potřebami s poruchou učení či lehkým mentálním 
postižením) ,  jazykové bariéry: 

- V českém jazyce byli slovně hodnoceni dva žáci,  v anglickém jazyce jeden žák. 

 
4. 4 Výchovná opatření – pochvaly 
 

Třída 1.  pololetí 2.  pololetí 

 Pochvala ředitele 
školy 

Pochvala třídního 
učitele 

Pochvala ředitele 
školy 

Pochvala třídního 
učitele 

1.  0 0 0 10 

2.   0 6 0 6 

3.  0 13 2 2 

4.  0 1 0 5 

5.  0 14 0 10 

6.  0 0 0 0 

7.  0 0 0 0 

8.  1 5 4 12 

9.  3 12 3 1 

Celkem 4 51 9 46 

 
4. 5 Výchovná opatření – napomenutí a důtky 
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Třída 1.  pololetí 2.  pololetí 

 Napome- 
nutí 
třídního 
učitele 

Důtka 
třídního 
učitele 

Důtka 
ředitele 
školy 

Napome- 
nutí 
třídního 
učitele 

Důtka 
třídního 
učitele 

Důtka 
ředitele 
školy 

1.  0 0 0 0 0 0 

2.  5 0 0 16 3 0 

3.  4 1 1 2 0 0 

4.  11 2 1 4 4 1 

5.  5 3 0 8 3 3 

6.  6 1 3 6 4 2 

7.  0 0 0 6 0 1 

8.  6 5 4 19 1 4 

9.  4 0 0 2 1 0 

Celkem 41 12 9 63 16 11 

 
Nejčastěji se řešilo hrubé chování vůči spolužákům, často i nevhodné chování vůči pedagogům i 
nepedagogickým pracovníkům školy. 

 
4. 6 Počet omluvených / neomluvených hodin  
 

Třída 1.  pololetí 

 počet 
omluvených 
hodin 

průměr na žáka 
třídy 

počet 
neomluvených 
hodin 

průměr na žáka 
třídy 

1.  665 36,94 0 0 

2.   1267 45,25 0 0 

3.  923 35,5 0 0 

4.  909 41,32 0 0 

5.  1400 45,16 0 0 

6.  957 45,57 0 0 

7.  626 52,13 0 0 

8.  1514 65,82 8 0,36 

9.  1686 67,20 0 0 

Celkem  9947 49,49/ žák školy 8 0,04/ žák školy 

  
 

Třída 2.  pololetí 

 počet 
omluvených 
hodin 

průměr na žáka 
třídy 

počet 
neomluvených 
hodin 

průměr na žáka 
třídy 

1.  741 41,17 0 0 

2.   1095 39,11 0 0 

3.  725 27,88 0 0 

4.  1088 49,45 21 1,05 
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Třída 2.  pololetí 

 počet 
omluvených 
hodin 

průměr na žáka 
třídy 

počet 
neomluvených 
hodin 

průměr na žáka 
třídy 

5.  1148 48 0 0 

6.  1300 61,9 0 0 

7.  465 38,75 0 0 

8.  1601 69,61 35 1,59 

9.  1984 79,36 0 0 

Celkem 10147 50,48/ žák školy 56 0, 29/ žák školy 

 
5.  Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Prohlubování odborné kvalifikace – průběžné vzdělávání podle vyhlášky 317/2005 Sb.   
od 1.  9.  2016 do 31.  1.  2017 
 
Zaměstnanec Čas Místo  Délk

a 

/ h. 

Název Druh Organizace MŠMT 

doložka 

Bížová 21. 9. 

2016 

ÚL 8 Matematika a tělesná výchova progra

m 

NIDV Praha 36235/201
5-1-911 

3. – 21. 

10. 2016 

Praha  Roadshow pro školy – 

Microsoft Partneři ve 

vzdělávání 

konfere

nce 

Royal 
Emma 
Praha 

ne 

25. 11. 

2016 

ÚL 6 Hry do páru a malých skupinek 

ve výuce cizích jazyků 

seminá

ř 

Contexta - 
jazyková 
škola Mgr. 
Lucie 
Čechová 
Bezručova 
116 41148  
Křešice 

ano 

Bradáčová 15. 11. 

2016 

TP 4 Jiné dítě – problémový žák progra

m 

PPP Teplice 15362/201
5-1-47 

Došková 9/2016 

6/2017 

Litoměři

ce 

60 Brána jazyků otevřená / 60 

hodin - anglický jazyk B1 

kurz NIDV Praha  

Haslingerová 
ps. 

11. 10. 

2016 

TP 6 Nadané děti v předškolním a 

v mladším školním věku 

vzděláv

ací 

akce 

PPP Teplice 7475/2015
-25 

Haškovcová  2016/20

17 

MO 124 Kvalifikační studium pro 

ředitele škol a školských 

zařízení 

progra

m 

NIDV 
Praha 

1881/2014
-1-128 

Kašík 9/2016 

6/2017 

Litoměři

ce 

60 Brána jazyků otevřená / 60 

hodin - anglický jazyk B1 

kurz NIDV Praha  

Lorenc 6. 10. 

2016 

Praha 4 I ve vyučování matematice 

připravujeme žáky na život ve 

světě plném informací 

progra

m 

Descartes 
Praha 

42170/201
3-2-881 
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Zaměstnanec Čas Místo  Délk

a 

/ h. 

Název Druh Organizace MŠMT 

doložka 

3. 11. 

2016 

Praha 4 Jaderná energetika – Quo 

vadis? (aneb: 30 let od 

Černobylu) 

progra

m 

Descartes 
Praha 

158/2016-
3-32 

Machová 25. 11. 

2016 

ÚL 6 Hry do páru a malých skupinek 

ve výuce cizích jazyků 

seminá

ř 

Contexta - 
jazyková 
škola Mgr. 
Lucie 
Čechová 
Bezručova 
116 41148  
Křešice 

ano 

2. 12. 

2016 

Litoměři

ce 

6 Anglický jazyk – skupinová 

výuka žáků se SPU ve 3. a 4. 

ročníku 

akce PPPÚK a Z 
pro DVPP 

8302/2012
-25 

9/2016 

6/2017 

Litoměři

ce 

60 Brána jazyků otevřená / 60 

hodin - anglický jazyk B1 

kurz NIDV Praha  

Malá 9/2016 

6/2017 

Litoměři

ce 

60 Brána jazyků otevřená / 60 

hodin - anglický jazyk B1 

kurz NIDV Praha  

Marejková 

vych. 

9. 9. 

2016 

TP 7 Sebereflexe a interakce s 

druhými 

akce PPP Teplice 37730/201
4-1-998 

13. 9. 

2016 

ÚL 8 Krajská konference EVVO 

Ústeckého kraje 2016 

konfere

nce 

KÚÚK ne 

20. 10. 

2016 

TP 6 Experimentální výtvarné 

techniky 

progra

m 

NIDV ÚL 15892/201
5-1-507 

Rychetská 

Nebeská 

6. 10. 

2016 

FZŠ ÚL 4 Geometrie činnostně v 1. – 3. 

ročníku 

progra

m 

Tvořivá 
škola, z.s. 
Kamenná 
čtvrť 120 
Brno 

20556/201
2-25 

Syrová 15. 11. 

2016 

TP 4 Jiné dítě – problémový žák progra

m 

PPP Teplice 15362/201
5-1-47 

Voborská 6. 10. 

2016 

FZŠ ÚL 4 Geometrie činnostně v 1. – 3. 

ročníku 

progra

m 

Tvořivá 
škola, z.s. 
Kamenná 
čtvrť 120 
Brno 

20556/201
2-25 

 
 
Prohlubování odborné kvalifikace – průběžné vzdělávání podle vyhlášky 317/2005 Sb.   
od 1.  2.  2017 do 31.  8.  2017 
 
Zaměstnanec Čas Místo  Délk

a 

/ h. 

Název Druh Organizace MŠMT 

doložka 

Bížová 9.2. Mšené-

lázně 

1 administrátorské školení 

EDOOKIT 

školení EDOOKIT 
Brno 

ne 
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Zaměstnanec Čas Místo  Délk

a 

/ h. 

Název Druh Organizace MŠMT 

doložka 

20. - 21. 

2. 2017 

Litomyšl 16 Rozvoj gramotností v české 

škole 

seminá

ř 

SKAV Dvůr 
Králové nad 
Labem 

97-03-24-
171/7 

18. 2., 

11. 3., 8. 

4., 13. 5. 

2017 

Praha 24 Am Ball bleiben němčina 

s rodilými mluvčími 

 Tandem 
škola 
jazyků 
Praha 10 
Tandem.cz 
jazykové 
kurzy 

1221/2016
-1-66 

26. 8. 

2017 - 

29. 8. 

2017 

Praha 16 Slovní úlohy vyučované 

metodou Hejného (úlohy o 

věku) koncepce výuky ve 2. .... 

(1 stupeň ZŠ - začátečníci) 

kurz H-mat, 
o.p.s. 
Štěpánská 
539/9 
120 00 
Praha 

 

Bradáčová 11. 4. 

2017 

Ústí n. 

L. 

3 Informační seminář o způsobu 

vykazování údajů o 

podpůrných opatřeních 

progra

m 

NIDV Praha ne 

29. 8. 

2017 

Ústí n. 

L. 

5 Jednání s nespokojenými 

rodiči 

seminá

ř 

Společně k 
bezpečí 

15362/201
5-1-497 

Došková 10. 1. 

2017 

20. 6. 

Litoměři

ce 

60 Brána jazyků otevřená / 60 

hodin – anglický jazyk B1 

progra

m 

NIDV Praha 15779/201
6-1-522 

Haslingerová 
ps. 

20. – 21. 

2. 2017 

Litomyšl 16 Rozvoj gramotností v české 

škole 

seminá

ř 

SKAV Dvůr 
Králové nad 
Labem 

97-03-24-
171/7 

9. 5. 

2017 

Teplice 5 Jóga pro děti akce PPP ÚK a 
ZPDVPP 
Teplice 

9890/2016
-1-339 

29. 8. 

2017 

Ústí n. 

L. 

5 Jednání s nespokojenými 

rodiči 

seminá

ř 

Společně k 
bezpečí 

15362/201
5-1-497 

Kašík 10. 1. 

2017 

20. 6. 

Litoměři

ce 

60 Brána jazyků otevřená / 60 

hodin – anglický jazyk B1 

progra

m 

NIDV Praha 15779/201
6-1-522 

Machová 10. 1. 

2017 

20. 6. 

Litoměři

ce 

60 Brána jazyků otevřená / 60 

hodin – anglický jazyk B1 

progra

m 

NIDV Praha 15779/201
6-1-522 

Malá 10. 1. 

2017 

20. 6. 

Litoměři

ce 

60 Brána jazyků otevřená / 60 

hodin – anglický jazyk B1 

progra

m 

NIDV Praha 15779/201
6-1-522 

Pavlasová 20. – 21. 

2. 2017 

Litomyšl 16 Rozvoj gramotností v české 

škole 

seminá

ř 

SKAV Dvůr 
Králové nad 
Labem 

97-03-24-
171/7 

21. 4. – 

3. 6. 

2017 

Praha 40 Kurz imaginací kurz GRACENT 
vzdělávací 
poradenské 
centrum, 
v.o.s. 
Ostrava 

14/2015-2-
62 
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Zaměstnanec Čas Místo  Délk

a 

/ h. 

Název Druh Organizace MŠMT 

doložka 

Syrová 14. 2. 

2017 

ÚL  Workshop pro výchovné a 

kariérní poradce ZŠ 

worksh

op 

Svaz 
průmyslu a 
dopravy ČR 

 

22. 2. 

2017 

Praha 6 Žák s potřebou podpůrných 

opatření – podpůrná opatření 

2. – 5. stupně 

progra

m 

Descartes 
v.o.s. 
Svratouch 
104 53942 
Svratouch 

16616/201
6-2-448 

29. 8. 

2017 

Ústí n. 

L. 

5 Jednání s nespokojenými 

rodiči 

seminá

ř 

Společně k 
bezpečí 

15362/201
5-1-497 

Povová 29. 8. 

2017 

Ústí n. 

L. 

5 Jednání s nespokojenými 

rodiči 

seminá

ř 

Společně k 
bezpečí 

15362/201
5-1-497 

Pištorová 26. 8. 

2017 - 

29. 8. 

2017 

Praha 16 Slovní úlohy vyučované 

metodou Hejného (úlohy o 

věku) koncepce výuky ve 2. .... 

(1 stupeň ZŠ - začátečníci) 

kurz H-mat, 
o.p.s. 
Štěpánská 
539/9 
120 00 
Praha 

 

 
Dne 12. 4. 2017 proběhl seminář zaměřený na činnostní učení lektorovaný naší certifikovanou 
lektorkou Ing. J. Bížovou – 4. h., Mšené-lázně,  
účastníci: Ing. Jaroslava Bížová, Mgr. Jana Bradáčová, Mgr. Radka Došková, Ludmila Machová, Mgr. 
Renáta Malá, Mgr. Anna Pavlasová, Mgr. Daniela Rychetská Nebeská, Mgr. Lenka Syrová, Mgr. Jana 
Voborská, Miluše Sedlmaierová, Olga Marejková, Michaela Novotná, Klára Wasylyszynová 
Omluveni:  RNDr. Mgr. Adéla Marschallová, Vlastimil Kašík, Mgr. Alena Šebestová, 

 

 
6.  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

6. 1 Aktivity směřující k prevenci rizikového chování 
 

Ve škole pracuje metodik prevence,  školní psycholožka a dvě asistentky pedagoga.  
Preventivní program má zpracovaný nejen základní škola, ale je součástí také plánu školní 
družiny a mateřské školy.  Spolupracujeme se speciálním pedagogickým centrem, 
pedagogicko-psychologickou poradnou,  OSPOD Roudnice nad Labem.    

V září proběhla seznamovací třídní schůzka s třídními učiteli a rodiči ohledně školního 
řádu a pravidel školy,  rozboru kolektivů,  požadavků rodičů a jejich přání. Rodičům byly 
nabídnuty konzultační hodiny a také kontakty na pedagogy a školní psycholožku, komunikace 
stran se zlepšila i díky letos nově zavedené elektronické žákovské knížce. Tradičně se osvědčila 
spolupráce se školskou radou.  

V rámci vyučování jsme dětem nabídli několik vzdělávacích programů zaměřených na 
prevenci rizikového chování – např. Co číhá na netu (1. – 6. ročník, p. Š. Pečenka), Vztahové 
problémy a sexualita (6. – 9. ročník, Mgr. J. Haslingerová), přednáška o první pomoci (8. r., OS 
ČČK pan Stříbrný), Zdravý pohyb (3., 4., 5. r. – workshop byl zprostředkován díky fakultě 
zdravotnických studií UJEP  v Ústí nad Labem - A. Hujová), chování v  dopravě (3. a 4. r., Policie 
ČR – Dopravní inspektorát Litoměřice), Sebepoznání a vztahy s okolím (6. – 9. r., M. Růžička z 
agentury LEKTOR). V přízemí školy v šatnách je pro děti připravena informační nástěnka 
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k prevenci rizikového chování a schránka důvěry.  Opomenout nelze ani již tradiční týdenní 
ozdravný pobyt organizovaný pro děti ve Lhotsku či den Země a v neposlední řadě celoškolní 
tříměsíční projekt Zažít sám sebe organizovaný Mgr. A. Pavlasovou a Ing. J. Bížovou, který se 
promítl do všech předmětů a tříd ve škole, včetně aktivit školky a školní družiny (např. návštěva 
výstavy Lego v Praze či oblíbená Noc s Andersenem). 

Potřebám rodičů a požadavkům na bezpečnost dětí je dlouhodobě upraven provoz 
školní družiny a to od 6, 00 do 17, 00 hodin (s přerušením 7, 05-11, 10 hodin).   

Děti mají možnost ve dnech, v nichž se koná vyučování,  být na školním hřišti či 
pracovat v počítačové učebně,  pobývat v relaxační místnosti,  v hudebně  (vždy po dohodě 
s pedagogy a s jejich dozorem)  či v prostoru šaten pod náležitým dohledem zaměstnance 
organizace,  případně rovnou v učebnách pod dozorem pedagogů.   

V rámci organizace volného času nabízíme dětem zájmové vzdělávání  (florbal,  fotbal,  
keramiku,   spolupracujeme také s T.J. Sokol Mšené-lázně,  dílny,  volejbal,  box,  pokračovalo 
úspěšné ABAKU, chovatelský kroužek, čtenářský kroužek, keramika pro starší děti, angličtina 
pro malé i větší školáky). Děti mohly využít i nepovinné předměty sborový zpěv či hravá 
angličtina. Slabším dětem bylo nabízeno doučování nejen s pedagogy, přípravu na vyučování 
mohly děti využít v družině či se školní asistentkou, protože škola se od října 2016 zapojila do 
preventivního programu v rámci OPVVV jako partner v projektu Prevence školní neúspěšnosti 
na Podřipsku, z něhož byla právě práce školní asistentky a školní psycholožky v letošním 
školním roce hrazena.   

Během prázdnin díky Olze Marejkové,  vedoucí vychovatelce školní družiny, se 
uskutečnil z projektu Krajského úřadu Ústeckého kraje Volný čas 2016 podzimní příměstský 
tábor v říjnu 2016 Podzimní street prázdniny, v červenci pak týdenní příměstský tábor 
tentokrát hrazený čistě základní školou.   
 
6. 2 Projekty a programy 
 
6. 2. 1  Školní projekty zaměřené na průřezová témata a další vzdělávací oblasti 
 
Začlenění environmentální výchova vč. tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí do 
výuky ve spojení s přírodovědnou gramotností 
o třídění odpadu  (nádoby na staré baterie v přízemí školy,  na žárovky a úsporné zářivky,   na 

tříděný odpad jsou v  každém patře budovy – firma EKOLAMP)  -  konal se sběr papíru, sběr 

pet víček, recyklace odpadového materiálu během vyučování i při úklidu,  

 

o Věda je zábava – projekt otevřený veřejnosti: Dne 11. 11. 2016 se naše škola proměnila ve 

výzkumný ústav. Z učeben se staly laboratoře, v nichž se zájmem pracovali nejen žáci naší 

školy, ale i jejich rodiče a známí. Jedna učebna byla věnována našim zvířátkům, v další 

laboratoři každý mohl nahlédnout do mikroskopu a prozkoumat např. krev člověka, kůži, 

lidský vlas, trepku velkou, cibuli a veš dětskou. Na dalším stanovišti si každý zájemce mohl 

poměřit délku skoku se skokany z říše zvířat. Nejlepším skokanem nebyl překvapivě Martin 

Skokan, ale Pepa Koudelka, který překonával skok králíka (asi 2m.) Vlaštovku si mohli podle 

návodu složit a hodit do dáli i ti nejmenší. Další zastávkou byla matematická hra Abaku, 

pod vedením zkušených hráček. I přes počáteční ostych si nakonec zahráli proti sobě i 

někteří dospělí. Kódování v programu Kodu bylo velkým lákadlem hlavně pro naše 
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teenagery. Kodu slouží pochopení a naučení programování. Dan Adamus předváděl 

vnitřnosti počítače a přednesl i mnoho zajímavostí z říše PC technologií. Hra „Brain it on“ 

na nových tabletech zavařila mozečky dospělým i dětem. S chutí a nadšením se poprali s 

fyzikálními jevy. V horním patře se naskytla možnost zapojit elektrické obvody, rozsvítit 

žárovku a rozeznít zvonek. Největším lákadlem byla chemická show pod vedením paní 

učitelky Marschallové. Předvedla úžasné pokusy např. se zmrzlinou a děti si odnesly domů 

nejen mnoho zážitků, ale i vlastnoručně vyrobený sliz. Velký dík patří organizátorce tohoto 

velkolepého projektu paní Jaroslavě Bížové, učitelskému sboru, žákům a všem, kteří velice 

pomáhali při náročné přípravě i úklidu. Na projekt navazovali i další akce – např. Chemie 

nás baví aneb den vědy pro první stupeň (žáci se dozvěděli, třeba jak funguje čistička vody), 

žáci 8. a 9. r. navštívili vědeckou show v Praze na Výstavišti pořádanou v rámci festivalu 

Týdne vědy a techniky AV ČR.  

 

o Ozdravný pobyt Lhotsko – pětidenní akce 

pro děti druhého stupně zaměřená na 

poznávání regionu po stránce kulturní, ale 

hlavně přírodní (biotopy, utváření krajiny, 

ekologická výchova).  

 

o Přírodovědný klokan – soutěž (v kategorii 

Kadet získal Josef Koudelka mezi 413 

řešiteli 3. místo) 

 

o Eurorébus – soutěž – žáci postoupili do krajského 

kola a dokonce tři postoupili do krajského kola 

(Zuzana Plzáková, Vojtěch Ruml a Miroslav Hranička)  

 

 

 

 

 

 

o Den Země – celoškolní celodenní projekt - Oslavy „Dne Země“, který připadá na 22. dubna, 

probíhaly na naší škole již tradičně celoškolním výletem do přírody a procházkou po zemi 

Českého středohoří.  Výlet byl naplánován na pondělí 24. dubna a cíle byly tentokrát hned 

tři – národní přírodní památka Borečský vrch, přírodní památka vrch Košťálov a Muzeum 

českého granátu v Třebenicích. S dopravou opět pomohla obec Mšené-lázně, která 

uhradila náklady na čtyři autobusy. Na vstupné do muzea byly využity prostředky získané 

sběrem papíru. A protože se předpokládalo, že nestihneme oběd, připravily paní kuchařky 

svačinové balíčky. Tedy výlet byl materiálně - technicky zajištěn, trasa naplánována a 
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počasí se po vedlo. A i tentokrát propojení dětí různých ročníků a pedagogických 

pracovníků různých stupňů se osvědčilo. Všichni si výlet užili. 

 

 

o Branný den – celoškolní celodenní projekt organizovaný ve spolupráci Muzeem civilní 

obrany v Ústí nad Labem. Den byl zaměřený na POKOS - příprava občanů k obraně státu je 

nedílnou součástí plánování obrany státu a je součástí ŠVP podle RVP (rámcového 

vzdělávacího programu pro základní školy vydaného MŠMT).  Zařazení této oblasti do RVP 

ZV vychází z Koncepce přípravy občanů k obraně státu, kterou vláda schválila dne 16. 1. 

2013 svým usnesením č. 38. Obsah přípravy občanů k obraně státu je začleněn do  

vzdělávacích oblastí „Člověk a jeho svět“ a „Člověk a společnost“.  

Na této úrovni je příprava občanů k obraně státu zaměřena zejména na zdravotnickou 

přípravu, přípravu k civilní ochraně a přípravu k sebeobraně a vzájemné pomoci v krizových 

situacích vojenského i nevojenského charakteru. V rámci akce bylo proto připraveno 5 

stanovišť. Žáci byli rozděleni věkově různorodých skupin a procházeli jednotlivými 

připravenými stanovišti. Dozvěděli se informace o fungování a funkci armády ČR, třeba i 

to, jaké používají zbraně a mohli si vyzkoušet střelbu se samopalem BREN na terč. U dalšího 

stanoviště byli žáci poučeni o chemických zbraních a o možnosti ochrany před nimi. U 

armády zůstali i na třetím stanovišti, kde si vyzkoušeli svoji obratnost a fyzickou zdatnost 

– plazení, házení granátů na terč ve vojenském oblečení. Čtvrté stanoviště jim připomnělo 

zásady první pomoci s možností na vlastní kůži si vyzkoušet resuscitaci. Díky přípravě naší 

zdravotnice paní Fialové leccos z této oblasti děti již znaly. Páté stanoviště představilo 

evakuaci osob, evakuační zavazadlo a možnosti  funkční evakuace.  

Den byl velmi zdařilý a v mnohém poučný. 

Děti byly chváleny nejen za znalosti, ale také 

za super chování. A to i přesto, že děti neměly 

tolik prostoru k pohybu, udržely svou 

pozornost po celou dobu programu, aktivně a 

se zájmem se zapojovaly do činností. Nejvíce 

je zaujala střelba z airsoftové zbraně Škorpion 

a překážková dráha, kterou musely zdolat ve 

vojenské výstroji. 

 

 A jaké bylo hodnocení akce z vnějšku? 

 

„Vážená paní ředitelko, 

dovolte, abych Vám touto cestou poděkoval za dokonalou přípravu k realizaci akce Branný 

den. Informovanost učitelů, připravené prostředí a zejména pak přístup Vašich žáků 

přispělo z našeho pohledu k velmi zdařilému průběhu. Troufám si říci, že po třech letech 

spolupráce se školami máme poměrně bohaté zkušenosti, které nejsou vždy jen dobré.  
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Vaši žáci svou aktivitou, ochotou spolupracovat, dobrou náladou a slušností byli velmi 

milým překvapením. Pokud budete mít zájem o spolupráci i v budoucnu, budeme se k Vám 

těšit. 

Přeji Vám k nelehké práci, jakou vzdělávání a výchova dětí je, mnoho dalších úspěchů. 

 

S pozdravem 

 

Petr Uhrík 

projektový manager 

www.muzeumcivilniobrany.cz“ 

  

o K celosvětovému dni vody vyhlásilo ministerstvo 

zemědělství  soutěž  pro žáky základních škol. Cílem 

soutěže  „ Za tajemstvím čisté vody“ bylo vytvořit 

komiks. Komiks s názvem „Voda nad zlato“ (autoři 

Zdeněk Brádka a Jiří Douda) vypráví příběh o zničené 

Zemi v 22. století, částečně inspirovaný řeckými 

bájemi, kdy lidé zamořili veškeré zdroje pitné vody. 

Bohatí chodí vodu kupovat na Olymp a nikterak si 

nepřipouští, že se na zničení pitné vody nějak podíleli. 

Ostatní si na Olympu jen stěžují. Postupem času 

začnou lidé měnit názor a přemýšlet, zda se s tím nedá 

přeci jen něco udělat. Příběh končí v okamžiku, kdy 

před bohy poklekne člověk, který žádá pro lidstvo ještě 

jednu šanci. 

  

o Vědecká vánoční show pro MŠ a děti nižšího stupně dne 19.12.2016 se opět naše učebna 

přírodních věd proměnila v laboratoř. Žáci devátého ročníku si připravili kolem deseti 

zajímavých, a hlavně poučných experimentů, které za pomoci vyučujícího předvedli 

žákům. Velmi efektně vysvětlili zkázu vzducholodí plněných vodíkem, demonstrovali 

vlastnosti a využití oxidu uhličitého a kyslíku, nechali před zraky mladších žáků vylézt hada, 

jehož strukturu si děti mohly osahat. Vyvolali jsme Džina z lahve, aby nám splnil alespoň 
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jedno přání a mnoho dalších zajímavostí z oblasti vědy. Příjemnou vánoční atmosféru nám 

dělal vlastnoručně zdobený stromeček, dárečky a upečená periodická soustava prvků se 

všemi 118 pojmenovanými prvky. 

 

o Badatelsky orientovaná výuka chemie - Žáci 8. ročníku si dnes 19.12.2016 vyzkoušeli 

kryptografii v praxi. Napsali tajnou zprávu spolužákovi, kterou jsme vzápětí vyvolali. Dále 

jsme poodhalili tajemství povrchového napětí vody a nebezpečí detergentů pro vodní 

ekosystém. Chvíli jsme nevěděli, zda jsme ještě vědci nebo malíři, jelikož obrazce, které při 

tom vznikaly braly dech všem. Dalším krásným experimentem bylo zhotovení chemikovi 

zahrádky, ve které nám před zraky vznikaly nerozpustné křemičitany. Ukázali jsme si 

vlastnosti kapalného dusíku, jeho využití v praxi, a to nejen k lékařským účelům. Výhodou 

badatelsky orientované výuky je, že žáci ve skupinkách samostatně nad zadaným úkolem 

přemýšlí a vliv učitele je zde minimální. Všichni jsme si dnešek maximálně užili. 

 
Začlenění multikulturní výchovy,   osobnostní a sociální výchovy,  výchovy demokratického 
občana,  výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech,  mediální výchovy ve 
spojení s etickou výchovou 
o Halloween ve škole: V Dušičkovém týdnu si děti v rámci pracovních činností dlabaly dýně, 

dělaly dýňové skřítky a zdobily své třídy halloweenskou výzdobou. Po pátečním 

lampionovém průvodu ve Mšeném-lázních se v naší škole začali hemžit nejrůznější bubáci, 

strašidla, víly, podivní skřeti, ježibaby, upíři a duchové. Děti si halloweenskou atmosféru 

skvěle užily.  

 

o Retrohrádky - Odpolední setkání školních pěveckých 

souborů a přátel školy se uskutečnilo dne 16. 6. 2017 na 

dvoře naší školky. Název odpoledne, Retrohrátky, v sobě 

ukrývá nejen retro písně, ale i retro - staré hry, které děti 

dříve hrávaly na ulicích a dvorcích. Chtěli jsme 

zavzpomínat na časy, kdy neexistovaly sociální sítě a lidé, 

když si spolu chtěli popovídat, se museli opravdu sejít. Dětský pěvecký sbor Pramínek, 

který již všichni dobře znají, tentokrát doplnilo nově vzniklé „těleso“, složené převážně z 

učitelek naší školy – SCOOL Sisters. Po hudební produkci měli všichni možnost zahrát si 

školku s míčem, čáru s céčky, školku ve skákání přes švihadlo nebo skákat panáka. Skvělá 

zmrzlina, kterou připravila paní učitelka Marschallová, byla příjemným osvěžením. 

Odpoledne si užili všichni bez rozdílu věku. 

 

o Na kole dětem  ve spolupráci s Obcí Mšené-lázně a s p. Zimovčákem  

o „Masopust, Velikonoce“ – projekt pro 1. – 5. r. ve výuce navíc doplněný divadelním 

představením. Příběh babičky a jejich dvou vnuček přiblížil dětem vznik těchto tradic, jejich 

slavení dříve a nyní. Představení doprovázely písničky, masky, kostýmy a tradiční dekorace. 
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Nechyběl ani pohádkový střet dobra a zla a dětem srozumitelný humor. Program tak 

kromě poznatků přinesl i pohlazení dětských dušiček. 

o Christmas Party na ZŠ a MŠ Mšené lázně dne 5. leden 2017 - Na poslední předvánoční 

hodině roku si všichni děti navštěvující kurzy angličtiny společně užili vánoční besídku. 

Po úvodním přípitku s přáním „ Merry Christmas“ byl na programu nejen tradiční tanec a 

zpěv v rytmu vánočních melodií, ale také tvoření přáníček, vyprávění o zvycích a tradicích 

v jiných zemích nebo hry a soutěže s využitím vánočních slovíček a frází. Náplň besídek se 

lišila dle věku dětí, v MŠ si užili anglickou hru „pass the present“ zatímco ti nejstarší školáci 

si bouchli Christmas cracker. Akce měla pouze jeden nedostatek, hrozně rychle nám to 

uteklo! Podobné zážitkové hodiny vždy zpestří výuku a patří mezi nejoblíbenější lekce v 

roce. Již teď se těšíme na léto a piknik venku. Happy New Year! 

Začlenění dopravní výchovy 
o dopravní výchova – 4.  ročník – DDH Litoměřice 

o školní družina pořádala tradiční jízdu zručnosti opět na školním hřišti.  Tentokrát,  kromě 

sedmi stanovišť zaměřených na zvládnutí jízdy na kole a prověření dovedností,  bylo pro 

děti překvapením stanoviště zdravovědy.  Figurantky z osmé třídy  ( Veronika Mikulová,  

Katka Závacká a Lucka Wollenheitová)  měly od paní Fialové namaskovaná zranění.  

Vybraná byla tak,  která se jim nejčastěji mohou stát na kole.  S pomocí speciální plastické 

hmoty a imitace krve tak vznikly věrohodné odřeniny a tržné rány.  Úkolem dětí bylo rány 

ošetřit  ( pro některé byl zážitek natolik věrohodný a zaskočil je,  že návrh ošetření řekli 

pouze ústně).  Z každé třídy byli odměněni tři vítězové,  kteří ve všech třech soutěžních 

kategoriích  ( zdravověda,  dopravní test a jízda zručnosti)  nasbírali největší počet bodů.   

Rozvoj čtenářské gramotnosti 
o Noc s Andersenem  (spolupráce školní družiny a žáků devátého a osmého ročníku 

v předmětu český jazyk)  

o Školní časopis La Puberta 

Rozvoj matematické gramotnosti  
o soutěž ABAKU 

o Bobřík informatiky 

o Naše škola se opět zapojila do projektu „Akademie programování“,  kterou pořádá firma 

Microsoft ve spolupráci s Czechitas.  Žáci 5. až 8.  třídy absolvovali během 10 hodin 4 

výukové moduly v programu Kodu,  který je pro zájemce i volně stažitelný na Internetu.  

V rámci jednotlivých modulů si žáci postupně osvojovali práci v Kodu.  Naučili se základům 

programování – „kódování“  

Rozvoj pohybových dovedností žáků  
o škola opět pro žáky zorganizovala možnost 3 lekcí školního bruslení na zimním stadionu 

v Roudnici nad Labem 

o organizujeme plaveckou výchovu 

http://akademieprogramovani.cz/
http://www.czechitas.cz/
http://www.ceskaskola.cz/2011/06/miroslav-vlcek-kodu-game-lab-novy.html
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=10056
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Výchova ke zdraví – je realizována nejen jako samostatný předmět na druhém stupni a jako 
součást jiných předmětů, v letošním školním roce jsme jí věnovali i samostatné aktivity: 
o proběhl také již výše zmiňovaný workshop pro žáky prvního stupně Zdravý pohyb 

o Víte co jíte? Víte co pijete? Žáci devátých tříd v rámci 

aktuálně probíraných témat lipidy a sacharidy 

zkoumali, kde všude a v jaké míře jsou tyto 

makroživiny schované. Někdy nás přítomnost 

sacharidů a olejů překvapila. Věříme, že i mladší žáci se 

u nástěnky zastavili a zamysleli se nad tím, co vše do 

svého těla stravou dávají.  

 

o Body The Exhibition – výstava přiblížila neobvyklým způsobem fungování lidského 

organismu. Výstava je vhodná pro žáky zejména jako doplněk učiva přírodovědných 

předmětů (anatomie lidského těla). Po celou dobu výstavy nás provázeli dva medici. Díky 

jejich perfektnímu komentáři se žáci podívali na fungování nervového, kosterního a 

svalového systému, prohlédli si uložení pohlavních a vylučovacích orgánů u ženy i muže. 

Co bylo velmi zajímavé, bylo porovnání zdravých a nemocných orgánů (např. plíce kuřáka 

s nádorem versus plíce zdravého člověka a dále velké ledvinové kameny). Jedna ze sekcí 

nabízela i přiblížení vývoje lidského plodu, jak vypadá rozštěp obličeje nebo páteře u 

novorozence. Díky interaktivní části jsme si vyzkoušeli první pomoc a díky trenažeru zkusili 

nahmatat rakovinový nádor prsu. Z vědeckého hlediska doporučujeme tuto výstavu všem, 

koho zajímá, jak funguje lidské tělo nebo, co člověk skrývá pod pokožkou. Výstavu jsme 

završili jarní procházkou nádherného parku Stromovka. 

 

o Projekt ZAŽÍT SÁM SEBE Jak již název napovídá, cílem celého projektu bylo sebepoznání a 

zároveň hlubší porozumění a poznání svých spolužáků. Chtěli jsme, aby děti poznaly lépe 

samy sebe, tzn. svoje tělo i duši a zároveň poznaly lépe své kamarády a to nejen v rámci 

jedné třídy, ale v rámci celé školy. V hodinách potom s učiteli vyrábí např. hmatové desky, 

komiksy, modely lidských orgánů, bubnují a podobné aktivity. V rámci výuky se v 

jednotlivých předmětech žáci seznamovali se svým tělem, pocity, emocemi, měli možnost 

si o všem povídat se spolužáky i učiteli. Získali tím nové poznatky, zkušenosti a mnoho 

zážitků. Projektový den „Zažít sám sebe“ byl vyústěním celého projektu. Výsledná práce, 

jako jsou výtvarná díla, trička i zdokumentovaná činnost a 

fotografie z průběhu hodin, bude vystavena ve škole. Vernisáž 

výstavy pro veřejnost se konala 27. 4. 2017 od 15:30 do 18:00 

hod. V pátek 21. 4. 2017 naši žáci a učitelé zažili opravdu 

výjimečný den. Všichni byli rozděleni do věkově smíšených 

skupin po cca 12 a pracovali tak celý den pod vedením „svého“ 

lektora z řad pedagogů. Byly pro ně nachystané různé aktivity, 

pomocí kterých se měly děti v nově utvořené skupině nejdříve 

lépe poznat a dále přibývaly i aktivity zaměřené na spolupráci. 
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Bylo krásné pozorovat, jak se počáteční obavy proměňují v klid a postupně i v radost. 

Hodně jsme si povídali o svých pocitech na konci každé aktivity. Děti neměly vůbec strach 

mluvit před ostatními a tak jsme poznali, jaké to je, když se řekne, že „sdílená radost je 

dvojitá radost“. Zažili jsme spoustu legrace, děti i učitelé byli nadšení a na konci dne jsme 

si přáli více takových výjimečných dnů, kdy se učíme „jinak“. Protože jsme přizvali i paní 

fotografku Ladu Baladovou, vzniklo z této akce mnoho krásných fotek. Je na nich vidět vše 

– radostné pocity, soustředěnost, spolupráce…, není potřeba ani více psát.  Výsledky 

projektu posloužili k veřejné vernisáži a následně veřejnosti otevřené výstavě v prostorách 

školy a školky. Fotografie stále zdobí chodby školy. 

6. 2. 2 Zapojení do programů a akcí jiných subjektů 
 

 Školní mléko  

 Ovoce do škol 

 Učení online – internetový  portál pro procvičování učiva obsahující metodiky učitelů 

 Čas proměn  - 2.  stupeň -  podporován MŠMT 

 Veselé zoubky – 1.  ročníky 

 účast na akcích pořádaných Obcí Mšené-lázně – Rozloučení s žáky 9.  třídy,  vítání 

občánků,  Rozsvícení vánočního stromu, Na kole dětem 

 účast na akcích pořádaných společnosti Lázně Mšené a. s.    –  Otevření lázeňské sezony    

 Adopce na dálku – program arcidiecéze Praha 

 Projekt Obědy pro děti – jsme zapojeni od 1. 1. 2017. Projekt je jedním z projektů 

obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., která pomáhá ženám 

(popř. mužům) s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci, kterou nedokáží vlastními 

silami řešit, ale aktivně přistupují k řešení svých problémů.  

 Tonda obal firmy EKO-KOM pro 1. – 9. ročník 

 TALK TALK - Konverzační kurzy s anglickými lektory (rodilými mluvčími) na naší škole 

jazykové společnosti Talk Talk. Sk 

 

 Jsme sběrné místo pro osvětlovací systémy firmy EKOLAMP 

 Česko zpívá koledy 
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 Prevence školní neúspěšnosti ve školách na Podřipsku  

reg. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000227 v rámci  EU OPVVV   

Příjemce projektu: Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné 

učiliště o.p.s. 

Partneři projektu:    Město Roudnice nad Labem, Centrum D8, o.p.s. 

Zapojené školy:     ZŠ Karla Jeřábka, Roudnice nad Labem 

                                 ZŠ Jungmannova, Roudnice nad Labem 

         ZŠ a MŠ Mšené-lázně, okres Litoměřice  

 
 
 

 Mšené nově 2 

reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005409 v rámci  EU OPVVV   

Příjemce projektu: Základní škola a Mateřské škola Mšené-lázně, okres Litoměřice, 

příspěvková organizace 

Číslo programu: 02 

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Číslo výzvy: 02_16_022 

Název výzvy: Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní 

ose 3 OP 

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní 

rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské 

školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a 

žáků. 

 
6. 3  Spolupráce školy s rodiči 
 
Ve školské radě jsou 2 zástupci volení z řad rodičů.  Ve škole se uskutečnily během školního 
roku 3 třídní schůzky zaměřené na vyhodnocení prospěchu a chování žáků, problematiku 
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podporovaného záškoláctví, také ohledně dopravní situace před budovou školy či situaci ve 
výuce týkající se aprobovanosti pedagogů po náhlém úmrtí jednoho z pedagogů.   
Uskutečnily se řádné i mimořádné třídní schůzky: schůzka pro všechny rodiče na začátku 
školního roku, schůzka rodičů budoucích prvňáčků,  schůzka pro zákonné zástupce 
vycházejících žáků.  
Pro rodiče byla také realizována schůzka ohledně elektronické žákovské knížky, jejího otevření 
a ovládání. 
Konzultační hodiny pedagogů pro veřejnost byly aktualizovány.  Využívány byly také osobní 
schůzky či telefonické konzultace mimo určené hodiny.  
Informace o aktivitách školy sdělujeme průběžně pomocí webu,  elektronické žákovské knížky 
edookit, vývěsky u Obecního úřadu,  na nástěnce ve škole a na základě žádosti jsou zasílány 
rodičům zprávy e-mailem či SMS.  
Zájemci z řad veřejnosti se mohli zapojit do aktivit týkajících se školních projektových dnů  
(tvořivých dílen)  nebo jejich prezentace –  Den otevřených dveří na začátku září, projektový 
den Věda je zábava, vernisáž výstavy projektu Zažít sám sebe, Mikulášská besídka aj.   V závěru 
školního roku proběhlo také veřejné Rozloučení s devátou třídou.   
A pro širokou veřejnost vedla Olga Marejková kurz Keramika pro dospělé. 
Rodiče a široká veřejnost děti také podpořili ve sběru starého papíru, ale taky třeba nově ve 
sběru pet víček či akci čtenářského kroužku – výběr knih pro rozšíření školní žákovské 
knihovničky či při shromažďování materiálu pro projekt Zažít sám sebe. 
 
6. 4  Účast v soutěžích a olympiádách 
 
6. 4. 1 Pořádaných MŠMT 

- Matematický klokan pro 2. - 9. ročník 
- olympiáda v programování – okresní kolo (3 žáci) 
- olympiáda v českém jazyce – pouze školní kolo 
- olympiáda v anglickém jazyce – postup do okresního kola 
- Bobřík informatiky  - 9. ročník soutěže Bobřík informatiky se uskutečnil ve dnech 7. - 

15. 11. 2016 - všichni žáci 4. – 9. tříd, zúčastnilo se 71792 soutěžících z  666 škol 
- ABAKU liga – máme opět 1. místo v republice ve školách a výborně si vedli i jednotlivci 

- Kristýna Kejvalová (3. místo), Nikola Chaloupková (4. místo), Martina Vokounová (7. 
místo) a Daniel García (11. místo) – cekem 20 žáků v soutěži 

- EURORÉBUS -  měli jsme zástupce v kategorii Junior v celostátním kole, několik 
zástupců v krajském kole (15 žáků zapojených) 

- McDonald's Cup 
 
6. 4. 2 Ostatní soutěže 
Do soutěží v přírodních vědách žáky připravovali Ing.  Olga Haškovcová a Ing.  V.  Lorenc, Mgr. 
Alena Urbanová: 

- Pythagoriáda – 5. - 8. ročník 
- Jarní poznávání rostlin  
- Zimní přírodovědná soutěž  
- Podzimní poznávání dřevin  
- Přírodovědný klokan 
- Litvínovský choroš  
- Akademie programování ve spolupráci s firmou Microsoft a Czechitas 
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- IT-Slot organizovaná Soukromou střední školou výpočetní techniky Praha 9 (celostátní 
finále D. Nguyen, P. Brixí) 

- Letošní soutěže v programování s názvem Kodu Cup 2016 se zúčastnilo 5 našich žáků. 
Úkolem nominačního kola bylo vytvořit (naprogramovat) svojí vlastní hru v programu 
Kodu Game Lab. V rámci tohoto kola postoupilo 45 her, tzn. 45 žáků. Z naší školy 
postoupili do finále 3 žáci z 5 - Pavel Brixí, Matěj Bíža a Lucie Košťálová (Pavel Brixí byl 
nakonec 5. v republice) 

- Nejlepší chemik v ČR – regionální pořadatel SOŠTZ Lovosice; vyhlašovatel, pořadatel a 
generální partner Svaz chemického průmyslu ČR - měli jsme 1 zástupce ve třetím kole  
 

Do soutěží v pohybu žáky připravovali zejména Vlastimil Kašík, Mgr. Jana Voborská, Miluše 
Sedlmaierová 

- Štafetový pohár Českého atletického svazu v Lovosicích – 3. místo v okrese 
- Fotbalový miniturnaj 

 
 
7.  Výsledky inspekční činnosti prováděné Českou školní inspekcí 
 

Ve školním roce nebyla na škole vedena osobní inspekční činnost ČŠI. 
 
Byli jsme ale vybráni pro výběrové testování žáků 9. ročníků: fyzika, český jazyk, anglický jazyk 
Cílem tohoto materiálu je poskytnout základní potřebnou představu o zaměření a obsahu 
testů připravených pro výběrové zjišťování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníku ZŠ, které 
proběhne od 9. do 26. května 2017 v 3 689 základních školách a víceletých gymnáziích v ČR. 
V každé škole se až na výjimky zjišťování zúčastní pouze žáci jednoho z uvedených ročníků, 
každý žák bude až na výjimky řešit dva z trojice testů český jazyk, matematika, cizí jazyk a jeden 
ze zbývajících testů připravených pro jeho ročník. Všechny testy budou žáci řešit v elektronické 
podobě prostřednictvím inspekčního systému pro elektronické testování InspIS SET. 
Testy důsledně vycházejí z požadavků vymezených v rámcovém vzdělávacím programu pro 
základní školu (RVP ZV). Každý test pro 5. ročník je připraven na 60 minut čistého času řešení, 
každý test pro 9. ročník je připraven na 75 minut čistého času řešení (jakkoli je pravděpodobné, 
že dobří žáci budou hotovi v kratším čase). Za každým testem je připojen krátký dotazník žáka, 
jehož prostřednictvím budou získány vybrané kontextové informace o vztahu žáka k 
testovanému předmětu a k některým aspektům výuky předmětu. Při započtení nutných 
organizačních úkonů na začátku testování (rozdání přístupových údajů žákům, přihlášení žáků 
do testovací aplikace, instrukce zadávajícího učitele) je třeba na každý jeden test vyhradit dobu 
dvou po sobě následujících vyučovacích hodin. 
Každý test je připraven také ve zkrácené variantě pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami (SVP). Časová dotace testů pro žáky se SVP je stejná jako u základních variant testů, 
úpravy v tomto výběrovém zjišťování spočívají pouze v redukci počtu úloh. Účast žáků se SVP 
ve výběrovém zjišťování je dobrovolná, rozhoduje o ní ředitel školy (například i s ohledem na 
rozsah úprav testů ve vztahu ke konkrétní míře a formě SVP jednotlivých žáků). Cílem tohoto 
výběrového zjišťování rozhodně nebylo srovnávat žáky, třídy nebo školy – výsledky poskytují 
informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní v testech zahrnuté požadavky minimálního 
standardu osvojených kompetencí. 
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Obrázek č. 1 Český jazyk 

 
 
Obrázek č. 2 Fyzika 

 
Obrázek č. 3 Anglický jazyk 

 
 
 
 

8.  Zpráva o  environmentálním vzdělávání 2016/2017 
  

Školní metodik environmentálního 
vzdělávání 

Mgr. Alena Urbanová 

Školní vzdělávací program  
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Problematika environmentálního vzdělávání 
je zapracována v jednotlivých předmětech  

ano 

Vzdělávání a výchova ve školní družině a 
v mateřské škole je také zaměřena na 
environmentální vzdělávání 

ano 

Organizace environmentálního vzdělávání  

Škola má zpracovaný program 
environmentálního vzdělávání 

ano 

Organizování celoškolních aktivit 
zaměřených na environmentální vzdělávání 

ano 

Ekologizace provozu školy  (šetření energií,  
třídění odpadů)  

ano 

 
Cílem  EVVO na naší škole je zvyšovat spoluzodpovědnost žáků za současný i příští stav přírody 
i společnosti, za místo, ve kterém žijí a které je jim domovem, za smysluplné využívání místních 
zdrojů, rozvíjet citlivost, vstřícnost a tvořivost žáků k řešení problémů péče o přírodu 
i problémů lidské společnosti, utvářet ekologicky příznivé hodnotové orientace, které kladou 
důraz na dobrovolnou střídmost, na nekonzumní, duchovní kvality lidského života 
 
Ekologizace provozu školy: 

- pitný režim zajištěný pítky 
- umývárny vybavené automatickými kohoutky 
- čistota prostředí 
- úspory energií (úsporné svícení, přiměřené vytápění, ekonomické větrání) 
- třídění odpadů (sběrné kontejnery na chodbách školy – papír, plasty, UHT krabice 

od mléka a džusů, schránka na použité baterie a žárovky  spolupráce s EKOLAMP 
s.r.o.) 

- sběrné nádoby na bioodpad, na směsný odpad 
- péče o zeleň ve škole, ve třídách, v okolí budovy a zelená střecha na budově 
- nákup a používání kancelářských potřeb z recyklovaných surovin 
- nákup a užívání čisticích prostředků šetrných k životnímu prostředí 
- rozumné hospodaření s papírovými ručníky a vodou 
- sběr starého papíru – spolupráce s firmou AVE sběrné suroviny a.s. - provozovna Štětí 

 
Organizace environmentální výchovy: 
Základním dokumentem ve škole je školní plán EVVO, který vychází z platných učebních 
dokumentů (zejména z příslušného ŠVP a RVP), z metodického pokynu MŠMT k zajištění EVVO 
a z analýzy specifických podmínek školy. Začlenění problematiky environmentálního 
vzdělávání, výchova a osvěty se děje především zařazením problematiky do jednotlivých 
předmětů. Snahou školy je přiblížit přírodu žákům v prostorách školy i mimo ni zkoumání 
vztahů mezi organismy, zacházení s rostlinami a živočichy a vytváření kladného vztahu 
k přírodě.   
 
Konkrétní akce školy: 
 
a) Pravidelné celoroční aktivity (nejedná se o projekty) 
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- Začlenění environmentálního vzdělávání do plánů jednotlivých předmětů přirozenou 
a nenásilnou cestou, tak jak nabízí probíraná látka (plány jednotlivých předmětů) 

- Na škole je přírodovědný kroužek zaměřený na chov drobných domácích zvířat. 
- Chodby školy bývají zaplněny vzorky rostlin z místního biotopu 
- Pořádáme vycházky a výlety do blízkého i vzdáleného okolí, pořádáme besedy, 

exkurze, turistický pobyt. 
- Využívání školní knihovny, videoték, počítačových programů, interaktivní tabule 
- Spolupráce a začlenění školy rámci sítě SEVER Litoměřice, o.p.s. 
- Výzdoba školy = využití pokojových rostlin ke zkulturnění prostředí,  ekologické 

nástěnky, projekty žáků,  výzdoba a rozmístění krmítek a budek pro ptáky, péče 
o vysázenou zeleň v okolí školy 

- Třídění odpadních surovin – plast, papír, víčka od plastových lahví, bioodpad, sklo 
- Sledování spotřeby elektrické energie a spotřeby vody – využívání přirozeného světla, 

zhasínání i chodeb, kontrola spotřeby vody 
- Soutěže:  

o Přírodovědný klokan 
o Litvínovský choroš  
o Příprava žáků na školní a okresní kolo přírodovědných olympiád (PŘ, Z, CH) 
o Eurorébus 
o Poznávání rostlin  - pořádané Okresním muzeem v Litoměřicích 

 
b) Jednorázové akce: 

20. září – beseda a houbách, I. a II. stupeň  
Tento den proběhla na naší škole přednáška mykologa Jaroslava Malého. Připravil zajímavé 

a poutavé povídání o jedlých  i jedovatých houbách, seznámil nás se základními znalostmi 
a možným nebezpečím, který sběr některých druhů může přinést. Vyprávěl také o léčivých 
účincích některých hub a všemožném využití. Povídání doplňoval krásnými fotografiemi.  
Na konci přednášky jsme si připomněli, co do lesa nepatří a jak se v lese chovat.  
 
4. října - soutěž v poznávání dřevin, I. a II. Stupeň 
    Již tradičně se naše škola účastnila podzimní soutěže v poznávání dřevin na ZŠ Boženy 
Němcové v Litoměřicích. Žáci se po dobu čtrnácti dnů na výstavce v druhém patře učili 
poznávat stromy, keře a následně k nim přiřazovat správné rodové a druhové názvy. Nakonec 
naši školu reprezentovalo 18 žáků, od čtvrté do deváté třídy, v okresním kole soutěže. 
Nejlepšího výsledku dosáhl Vojtěch Ruml ze 4. třídy, který se umístil na 3 místě.  
 
21. října – Projektový den „ TONDA OBAL “, I. a II. Stupeň 
    Naše škola se opět zúčastnila akce „ TONDA OBAL “ na cestách od společnosti EKO-KOM. Do 
školy za námi přijeli školení lektoři, kteří všem připomněli, jak důležité je chránit životní 
prostředí a třídit odpad. Zjistili jsme, co je recyklace, za pomoci interaktivní tabule jsme 
nahlédli do spalovny a v neposlední řadě si vyzkoušeli třídění běžného odpadu z domácnosti. 
Věříme, že po této přednášce umíme třídit na jedničku.  
 
7. listopadu -  exkurze „Týden vědy a techniky“, II. stupeň (8. a 9. třída) 
11. listopadu - Projektový den „Den vědy“, I. a II. Stupeň 
Dne 11. 11. 2016 se naše škola proměnila ve výzkumný ústav. Z učeben se staly laboratoře, 
v nichž se zájmem pracovali nejen žáci naší školy, ale i její rodiče a známí. Jedna učebna byla 
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věnována našim zvířátkům, v další laboratoři každý mohl nahlédnout pod mikroskop 
a prozkoumat krev člověka, kůži, nebo třeba lidský vlas. Na dalším stanovišti si každý zájemce 
mohl měřit délku skoku se skokany zvířecí říše. Nejlepším skokanem nebyl překvapivě Martin 
Skokan, ale Pepa Koudelka, který překonával skok králíka (asi 2m.) Vlaštovku si mohli podle 
návodu složit  a hodit do dáli i ti nejmenší. Další zastávkou byla matematická hra Abaku, pod 
vedením zkušených hráček. I přes počáteční ostych si nakonec proti sobě zahráli i někteří 
dospělí. Kódování v programu Kodu bylo velkým lákadlem hlavně pro naše teenagery. Kodu 
slouží pochopení a naučení programování. Dan Adamus předváděl vnitřnosti počítače 
a přednesl i mnoho zajímavostí z říše PC technologie. Hra „Brain it on“ na nových tabletech 
zavařila mozečky dospělým i dětem. S chutí a nadšením se poprali s fyzikálními jevy. V horním 
patře se naskytla možnost zapojit elektrické obvody, rozsvítit žárovku a rozeznít zvonek. 
Největším lákadlem byla chemická show pod vedením paní učitelky Marschallové. Předvedla 
úžasné pokusy např. se zmrzlinou a děti si odnesly domů nejen mnoho zážitků, ale 
i vlastnoručně vyrobený sliz.  
 
14. listopadu – Den vědy a chemických pokusů, I. stupeň  
   „ Voda vzácnější než zlato “ Tak právě pod tímto heslem se uskutečnil den chemických 
pokusů s paní učitelkou Marschallovou a několika pomocníky v chemické laboratoři. Naši žáci 
se na několik desítek minut stali malými chemiky a pomocí několika chemických procesů 
vyčistili zanesenou vodu od nečistot. Připomněli si tak, jak je pitná voda vzácná a důležitá pro 
život. 
 
28. listopadu – exkurze Planetárium, I. a II. stupeň (4. a 6. třída) 
V předvánoční době,  se 4. a 6. třída vypravila na výlet do planetária v Královské oboře. 
V planetáriu děti shlédly velice zajímavou výstavu, představující nejrůznější poznatky 
o vesmíru. Každý si mohl vyzkoušet, kolik kilogramů by vážil na různých planetách, na Měsíci 
a dokonce i Slunci. Společně objevily černou díru a nahlédly do přistávacího modulu Vostok. 
Po prohlídce výstavy navštívily promítací sál, kde se přenesly na mléčnou dráhu a prozkoumaly 
její tajemství.  
 
19. prosince -  Vánoční vědecká show pro MŠ a nižší stupeň 
Laboratoř přírodních věd se opět proměnila v jeviště. Žáci devátého ročníku si připravili 
kolem deseti zajímavých, a hlavně poučných experimentů, které za pomoci vyučujícího 
předvedli žákům. Velmi efektně vysvětlili zkázu vzducholodí plněných vodíkem, demonstrovali 
vlastnosti a využití oxidu uhličitého a kyslíku, nechali před zraky mladších žáků vylézt hada, 
jehož strukturu si děti mohly osahat. Vyvolali Džina z lahve, aby nám splnil alespoň jedno přání 
a mnoho dalších zajímavostí z oblasti vědy. Příjemnou vánoční atmosféru nám dělal 
vlastnoručně zdobený stromeček, dárečky a upečená periodická soustava prvků se všemi 118 
pojmenovanými prvky. 
 
22. prosince – Kouzlo Vánoc a tradice 
I letos jsme si s dětmi v poslední školní den připomněli kouzlo Vánoc. Kromě třídních besídek 
a rozbalování dárečků vystoupil v prostorách školní družiny sbor Pramínek, s nacvičenými 
koledami. Své autorské andělsko-pastýřské scénky představily děti ze 4. třídy a pro II. stupeň 
exkluzivně vystoupily se známou písní Hallelujah od L. Cohena i čtyři paní učitelky. Vánoční čas 
připomínala nejen všudy přítomná výzdoba ale i slavnostní tabule a připomínané tradice.  
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19. prosince - Chemie  -  Kryptografie v praxi 
Žáci 8. ročníku tajnou zprávu spolužákovi, kterou jsme vzápětí vyvolali. Dále 
poodhalili tajemství povrchového napětí vody a nebezpečí detergentů pro vodní ekosystém. 
Obrazce, které při tom vznikaly, braly dech všem. Dalším krásným experimentem 
bylo zhotovení chemikovi zahrádky, ve které nám před zraky vznikaly nerozpustné 
křemičitany. Ukázali si vlastnosti kapalného dusíku, jeho využití v praxi, a to nejen k lékařským 
účelům. 
 
5., 7., 12., 14., 19. prosince - Zeměpis, 6. třída -  nebezpečí v podnebných pásech 
Žáci 6. třídy se v rámci učiva o podnebných pásech rozhodli ukázat jak člověk ničí přírodu. 
Během pěti vyučovacích hodin Zeměpisu vytvořili 4 plakáty, které se této problematice věnují.  
První z nich poukazuje na to, jak se lidé podílejí na ničení tropických lesů a zároveň také nabízí 
možné řešení. Na plakátu nechybí mapa s vyznačenými tropickými deštnými lesy, rostlinami a 
zvířaty, které se v oblasti nacházejí. Při probírání podnebí na savanách se žáci rozhodli vytvořit 
další plakát, který poukazuje na nebezpečí, které hrozí slonům kvůli slonovině. Plakát s názvem 
sloni v ohrožení, uvádí problémy, které způsobili slonům právě lidé svou činností. Další plakát 
vyzdvihuje problematiku korálových útesů. Na posledním plakátě se žáci zaměřili na 
problematiku polárního pásu a globálního oteplování.  
 
12. ledna - Přírodověda, 5. třída -  Zoo nás vzdělává 
Žáci 5. třídy v rámci hodiny přírodovědy vytvořili plakát s názvem „Zoo nás vzdělává“. Cílem 
práce bylo poukázat na význam zoologických zahrad, což se nakonec podařilo. Žáci si uvědomili 
význam informačních cedulí, vliv prostředí na celkový stav zvířat i potřebu ochranného 
programu.  
 
3. ledna - Občanská výchova, 6. třída -  Můj domov 
I v tomto případě vytvářela 6. třída plakát, tentokrát na téma můj domov. Cílem práce bylo 
poukázat na krásu a tradice našeho okresu-  našeho domova. Představili jsme si významná 
místa a jména z našeho okolí, ze kterých žáci následně vytvořili mapu.  
 
Další projekty:  
- I naši žáci sbírají víčka z pet-lahví. Nasbírali jsme celých 120 kg plastových víček. 
- Již po několikáté se naše škola zapojila do znalostní soutěže Eurorébus.  
- Z iniciativy několika žáků, pomohla naše škola dobrovolným hasičům z Radešína se 

sběrem plyšových hraček pro profesionální hasiče.  Během jednoho týdne děti nanosily 
přes 350 plyšáků.  

 
17. 2. Výstava hospodářských zvířat  
 
20. 4. Výstava Tělo – žáci 8. a 9. třídy jeli na výstavu o lidském těle do Prahy.  
 
21.4. Projekt den Země - projektové vyučování ve smíšených skupinách na téma „Já“ a „ Já a 
okolí“. Druhý den se celá škola vydá na výlet s  průvodcem CHKO.  
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ŠKOLNÍ DRUŽINA  
- časté besedy s dětmi o ochraně přírody 
- kladný vztah ke zvířatům i rostlinám (využívání četby na pokračování, filmy apod.) 
- péče o květinovou výzdobu školní družiny – zalévání, přesazování 
- výtvarné práce na dané téma 
- vylepšovat prostředí ŠD, udržovat pořádek a čistotu, větrat, estetická výzdoba 

 vést děti ke zdravému životnímu stylu, sportovním aktivitám, 

 ve školní družině dbát na každodenní procházky, sportovní činnost zařazovat pravidelně, 
dodržovat pitný režim 

 připomenutí 4.10. Světový den zvířat, 22.3. Světový den vody, 
 

Zpracovala Mgr. Alena Urbanová 
 

9.  ICT – zpráva za školní rok 2016/2017 
 

Organizace ICT  

Jméno a příjmení školního metodika prevence (ŠMP) Ing. Jaroslava Bížová 

Finanční ohodnocení za práci koordinátora ICT ano 

 
Vlastní kabinet 

Sám ne 

S výchovným poradcem NE 

S jinými pedagogy ANO 

ICT v rámci vzdělávání žáků Ano (předmět 5. – 8. ročníku) 

ICT  a využití volného času žáků Ano (kroužek) 

Průběžné sledování podmínek a situace ve škole  Ano (Ing. J. Bížová) 

Uplatňování forem a metod rozvíjejících informační 
gramotnost 

Ano (všichni pedagogové) 

Poradenská pomoc koordinátora ICT pro pedagogy Ano (Ing. J. Bížová) 

Poradenská pomoc koordinátora ICT pro žáky Ano (Ing. J. Bížová) 

Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a 
dalšími pomůckami 

Ano  

Školní řád (obsahuje pravidla pro zacházení 
s informačními technologiemi během vyučování, na 
školních akcích i mimo ně) 

Ano  

Akce pro rozvoj informační gramotnosti Ano:  
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Seminář pro rodiče (Edookit) 
ABAKU liga, Bobřík informatiky, 
Akademie programování, 
olympiáda v programování, 
Den vědy, KODU CUP 
Kroužek zábavné logiky pro 1. st. 

     
 
Počet počítačových učeben, pracoven, běžných tříd, počet přípojných míst, pracovních 
stanic, v kabinetech, sborovně a ředitelně.  
 

Učebny, třídy, kabinety… Počet 
Připojená 

místa 
Pracovní 
stanice 

Průměrné stáří 
pracovních 

stanic  
v rocích 

Počítačové učebny 1 21 21 2 
Multimediální učebna 1 1 1 6 
Ostatní odborné pracovny HV, 
PřV, jazyková, interaktivní, 

4 4 3 4 

Třídy 11 11 2 6 
Kabinety (HV, SV a jazyky; 
I.st./1; I. st./ 2; M/F; PŘ; VP) 

7 7 11 
 

4 
Kanceláře (ZŘŠ, ŠJ, hospodářka) 3 3 3 3 
Sborovna 1 1 1 1 
Ředitelna 1 1 1 3 
server 1 1 1 1 
Školní družina 2 2 2 6 
Mateřská škola 3 2 3 4 
Celkem 35 54 49 ⌀ 4 

4. Pracovní prostředí žáka  
- Operační systém Microsoft Windows 7 Professional 
- Přístup na internet - žáci mají volný přístup na internet (učebna ICT) podle daných 

pravidel 
- Výukový software (viz níže)  
- Balík Office OEM - MS WORD, MS EXCEL, MS PowerPoint, AVG antivir, Adobe Reader,  
- Ukládání dat -  lokální disk, plánovaný je samostatný server, cloud (Google Disk) 

 
 5. Pracovní prostředí učitele 

- Operační systém Microsoft Windows 7 Professional 
- Přístup na internet, scanování, tisk 
- Výukový software (viz níže)  
- Balík Office OEM - MS WORD, MS EXCEL, MS PowerPoint, Adobe Reader, MS 

FrontPage, AVG antivir, Nero OEM, SMART Notebook software, databáze Bakaláři  
- Ukládání dat - server, lokální disk, disketa, flash-usb, CD-ROM, cloud (Google Disk) 
- 3x multimediální tabule SMART s notebooky a k nim dataprojektory, 1 dataprojektor 

na volné promítání 
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- úprava vlastností školního serveru 
     
6. Výukový software 

- freeware – IrfanView, NVU, Total Commander, Windows Live Movie Maker, 
Malování …  

- výukový program Chytré dítě, Nová škola Prvouka a Slabikář, volné verze výukových 
programů 

- Smart Notebook verze 11 – software k tvorbě a prohlížení interaktivních výukových 
materiálů 

- Používání veškerého programového vybavení je v souladu s licenčními ujednáními 
     
7. Parametry služeb - nastavení PC 

- Připojení místní sítě LAN, která je připojena prostřednictvím - PROXY SERVERU; 
- Rychlost ADSL připojení – 8 Mbit/s (uploud 512 kbit/s);  
- Hlavní dohled nad činností serveru a sítě zajišťuje firma TOP Soft Roudnice nad 

Labem 
- editace školních webových stránek pomocí Joomla 

 
8. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

- Škola jim zajišťuje standardní ICT služby  
- Škola jim zajišťuje specifické výukové programy (realizováno v hodinách DAP) 
- Mají možnost doučování na PC stejně jako ostatní žáci, včetně nabídky odkazů na free 

verze výukových programů 
     

9. Pro pedagogy  
- Nový školní web – proškolení Joomla / Žaneta Slaninová (MŠ)  
- Upřednostňovat digitální podobu většiny školních dokumentů + archivace  
- Elektronická třídnice 
 

10. Nabídka pro žáky  
1. se speciálními vzdělávacími potřebami:  

a. stálá nabídka práce na PC v době volna 
b. výukové materiály k dispozici on-line (AJ, NJ, ČJ, M)  

2. pro děti školní družiny - stálá nabídka práce na PC v době družinové činnosti  
3. pro všechny žáky - stálá  možnost práce na PC v průběhu volných hodin mezi 

dopoledním a odpoledním vyučováním (osvědčilo se v minulých letech)  
 
SHRNUTÍ 
1) Již od loňského školního roku jsme se potýkali s problémy spojenými s pomalým 

internetovým připojením  a to jak ve výuce, tak i mimo ni na kancelářských počítačích. 

Po jednání se zřizovatelem jsme oslovili více firem, ze kterých byla nakonec vybrána firma 

RETE. Původní smlouva s firmou O2 zahrnovala 3x ADSL připojení, 1x družina (kampelička) 

a 1x školka s rychlostí 10 Mb/s. Nová smlouva s firmou RETE se týká pouze jediného 

připojení pro všechny úseky (ZŠ + MŠ + ŠD) s rychlostí 30 Mb/s a levnější službou. MŠ je do 

sítě připojená pomocí optického kabelu vedeného vzduchem. Školní družina v budově 

č. 200 (Kampelička) je připojena bezdrátově. Povedlo se tedy snížit počet připojení ze 4 na 

1 a trojnásobně zvýšit rychlost připojení. 
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2) Vzhledem k používání tabletů ve výuce a navýšení počtu používaných počítačů v síti bylo 

potřeba posílit wifi síť po škole. Instalací tří kusů wifi routerů a umístěním do sborovny, PC 

učebny a jednoho kabinetu byla odstraněna tzv. hluchá místa, kde nebyl žádný internetový 

signál. Jednalo se především o krajní třídy a kabinety. 

3) V letošním roce jsme se opět zúčastnili Akademie programování pořádanou firmou 

Microsoft a Czechitas. Cílem této akce je nadchnout více dětí pro obor IT a ukázat jim, že 

programování není složité a může být i zábavné.  

4) Během prvního týdne července proběhne údržba IT zařízení včetně instalací nových 

aktualizací. 

5) Počítačová gramotnost se v současnosti stává stále důležitější. IT vstupuje v podstatě do 

všech oborů i oblastí našeho života. Je tedy vhodné, aby žáci byli seznámeni s touto oblastí 

co nejdříve. Navrhuji tedy přidat 1 vyučovací hodinu týdně do 4. ročníku. 

Zpracovala: Ing. Jaroslava Bížová 
 
 

10.  Zájmové vzdělávání 
 

10. 1 Celoroční zpráva o činnosti školní družiny za školní rok 2016/2017 
 
Ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo školní družinu 90 žáků, kteří byli rozděleni do tří  
oddělení. Do prvního oddělení byli zařazeni žáci 1. - 2. třídy, do druhého oddělení byli zařazeni 
žáci 2. - 3. třídy a do třetího oddělení byli zařazeni žáci ze 4. a 5. třídy. Jejich činnost probíhala 
jak v hlavní budově školy, tak v „Kampeličce“. Poplatek za školní družinu činil 100,- Kč na měsíc 
a byl vybírán půlročně (říjen 500,- Kč, březen 500,- Kč). V letošním školním roce opět probíhala 
bezhotovostní platba tohoto poplatku. S rodiči, kteří nezaplatili v daném termínu, jsme se 
spojili telefonicky. Poté všichni uhradili. Do školní družiny se děti přihlašovaly formou zápisních 
lístků. 
Program činností byl plněn podle schváleného plánu ŠVP. BOZP bylo prováděno pravidelně 
vždy před akcemi, výlety a prázdninami a zápisy o něm jsou uvedeny v třídních knihách. 
V případě pěkného počasí trávily děti co nejvíce času  v přírodě (pozorování změn přírody, 
stromy, rostliny, hry na sněhu, seznámení s důležitými  budovami v obci-pošta, obecní úřad, 
zdravotní středisko, knihovna, lázeňské budovy,…), na školním hřišti (míčové hry, pohybové 
hry, soutěže, štafetové závody, ping-pong…). 
Při výtvarných a pracovních činnostech děti pracovaly s různými druhy materiálů (přírodniny, 
textilie, lýko, barevná sklíčka ,alobal ,modelína, různé druhy papírů, vata, korálky, látky,  
keramická hlína…).Zdokonalovaly se v pracovních činnostech(stříhání, lepení, modelování, 
navlékání, šití, práce s tavnou pistolí……). 
V rámci hudební výchovy si děti zazpívaly známé lidové i populární písně. Poslouchali jsme též 
nahrávky z CD(pohádky, příběhy, dětské písně). Děti také hrály hudebně pohybové hry, 
procvičovaly formou rytmických a intonačních cvičení správné hudební návyky. 
Ve školní družině v měsících říjen-červen probíhaly také zájmové kroužky. Taneční kroužek 
Hip-hopu vystoupil během roku na několika veřejných akcích (například „Zahájení lázeňské 
sezony, Mikulášská nadílka nebo Maškarní pro děti). Dále se děti mohly přihlásit do kroužků: 
„Keramika“ (O. Marejková), „Dovedné ruce“(p. Hlinovská), „Sportovní hry“ (O. Marejková), 
výtvarný kroužek (K. Wasylyszynová), nebo mohly chodit do bazénu do lázní (M. Novotná). 
Ve druhém pololetí byly z důvodů personálního nezajištění některé zrušeny.  
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Po celý školní rok byla pro děti připravována široká škála činností, akcí a výletů. 

Říjen        -       Výstava přírodnin v jídelně – proběhla úspěšně 
Listopad  -       Halloween – výzdoba školy – proběhla úspěšně 
Prosinec  -      Mikulášská nadílka – Šimon Pečenka – proběhla úspěšně 

         Vánoční výstava – zrušena z rozhodnutí vedení školy 
Leden      -      Soutěž „Sněhulák“ – školní hřiště – proběhla úspěšně 
Únor        -      Karneval – Šimon Pečenka – proběhla úspěšně 
Březen     -     Standa a Vanda – Lidské tělo – nahrazeno „Divadlo Pod čepicí“                           
Duben    -      Andersen + spaní ve škole – proběhla úspěšně 

        Velikonoční výstava – zrušena z rozhodnutí vedení školy 
       Den Země – komunitní kruh, výzdoba školy – proběhla úspěšně 

Květen    -     Jízda zručnosti – školní hřiště – proběhla úspěšně 1. června  
Červen    -    Den Dětí – spojena s jízdou zručnosti 
 

Již během listopadu jsme se připravovali na blížící se adventní svátky a s nimi spojené akce.   
Zejména pak výrobou tematických dekorací a různých dárkových předmětů,  které jsme 
prodávali při rozsvěcení vánočního stromu v obci.   S vyráběním nám přišla pomoci i 
zahradnice paní Monika Franková.   Díky ní vznikly krásné adventní věnce a svícny a naučila 
děti nové pracovní postupy a techniky.   
V předvánočním čase proběhla  návštěva Prahy.   Ta byla spojena 12.  12.   s návštěvou divadla 
Hybernia.   Nádherné představení „Alenka v říši zázraků“,  v hlavní roli s Annou Slováčkovou,   
děti nadchlo.   V měsíci prosinci pořádala školní družina ve spolupráci s Obecním úřadem 
Mšené-lázně  „Mikulášskou nadílku“.   Program zajistila agentura „Šimon Pečenka“,  která děti 
pobavila krásnými písničkami a soutěžemi.  Od Mikuláše dostaly děti dáreček a balíček 
sladkostí.  Ve stejné spolupráci  probíhal i maškarní karneval v únoru .    Program „ Mexiko “  
byl netradiční a obsahoval hodně zábavných  písniček a soutěží .    Děti si zatancovaly a 
zasoutěžily .   Domů si odnesly pěkné dárečky.  Návštěva výstavy „Lego“ byla pěkným 
zpestřením zimního času.   Na Holešovickém výstavišti jsme prožili krásný den.   
Již po páté  jsme se připojili k celorepublikové akci „Noc s Andersenem“.   Zájem dětí byl veliký.   
Opět jsme využili ochoty starších dětí a Mgr.   Bradáčové,  kteří připravili pro děti soutěžní 
trasu na pohádková témata.   Hlavně se však během našeho večer hodně četlo.    I spaní ve 
škole bylo pro děti velikým zážitkem.   Jako odměny za soutěže si  odnesly zajímavé knížky.   
1.   června  se uskutečnila jízda zručnosti a zároveň oslava Dne dětí.   Děti si přivezly vlastní 
kola a cyklistické helmy.  Soutěž se skládala z dopravního testu, zdravovědy a jízdy na kole.  Při 
jízdě na kole děti musely zvládnout 5 stanovišť různé obtížnosti.  Odpoledne na kolech si pak 
užili všichni, kdy si mimo soutěž mohli trasu projíždět.   Vyhodnoceni byli 3 vítězové z každé 
třídy.   
Den dětí jsme oslavili opět trasou plnou zajímavých úkolů,  ve kterých si děti ověřily svou 
zdatnost,  obratnost a důvtip.   V blízkém okolí školy měli žáci 9.   třídy připravená stanoviště.   
Po celkovém sečtení bodů byli z každé třídy vyhodnoceni vítězové,  kteří byli odměněni.   
Ve druhém pololetí jsme přednáškové programy zaměřili na prevenci slušného chování a 
nebezpečí kyberšikany.   Tato témata přijeli dětem osvětlit členky divadla „Pod čepicí“ a pan 
Šimon Pečenka.   
Během celého školního roku jsme hráli hry zaměřené na rozvoj slovní zásoby,  pozornosti,  
paměti a smyslů.   Četli jsme z encyklopedií,  dětských knih a časopisů.   Děti se naučily spoustu 



VZ 2017-2018 Základní škola a Mateřská škola Mšené-lázně, okres Litoměřice, příspěvková organizace  

35 

nových her jak na hřišti,  tak ve třídě.   Učily se základní dopravní značky a také jsme si povídali 
o správném chování v dopravních prostředcích,  na zastávkách autobusů a v prostorách školy.   
Děti si také zahrály na paní vychovatelky a organizovaly po skupinkách hry pro ostatní 
spolužáky.   Vyzkoušely si nesnáze při organizaci a hodnocení druhých.   
Po celý školní rok byly děti vedeny ke správnému chování ve školní družině,  v jídelně a 
ostatních prostorách školy.   Byly vedeny k udržování pořádku ve třídě a podílely se na výzdobě 
třídy.   
DVPP – Cínovaný šperk – O.   Marejková 
                                                                                                                                 
Zpracovala Olga Marejková, vedoucí vychovatelka školní družiny 
 
 
10. 2 Školní klub 
Škola má povolen školní klub od 1.  9.  2014.  Z provozních a organizačních důvodů nebyl 
otevřen.  
 
10. 3 Zájmové kroužky 
Některé kroužky organizovány školou,  některé nabízela T.J. Sokol Mšené-lázně.  Zájmové 
aktivity nabízela také družina, do některých se mohli přihlásit i děti běžně do školní družiny 
nezapsané.  Kroužky se realizovaly v učebnách základní školy,  v hale T.J. Sokol Mšené-lázně,  
na školním hřišti.  
 

Název  Vedoucí 

Hip-hop Petr Brixí 

Angličtina  Mgr. Iveta Dragoňová 

Chovatelský kroužek   Mgr. Alena Urbanová 

Keramický Olga Marejková, Pavla Hoppová 

Florbal Vlastimil Kašík 

Fotbal Vlastimil Kašík  

Čtenářský kroužek – školní časopis Mgr. Jana Bradáčová 

Dílny Ing.  Vladimír Lorenc 

Volejbal Zdeněk Ellmann 

Klub zábavné logiky / ABAKU Ing.  Jaroslava Bížová 

 

 
11.  Zpráva výchovné poradkyně - Zhodnocení plánu práce 
výchovného poradce za školní rok  2016/2017 
 
11. 1   
 

Organizace   

Jméno a příjmení školního metodika prevence (VP) Mgr. Lenka Syrová 

 
Vlastní kabinet 

Sám ANO 

S ŠMP NE 
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S jinými pedagogy NE 

Školské poradenské pracoviště Mgr. Lenka Syrová, Mgr. Jana Bradáčová, Ludmila 
Machová  
Mgr. Jana Haslingerová 

Činnost poradenská ano 

Činnost koordinační ano 

Činnost metodická ano 

Činnost informační ano 

Průběžné sledování podmínek a situace ve škole  ano 

Zajištění spolupráce poradenských služeb speciálních 
pracovišť  

ano 

Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a 
dalšími pomůckami 

ano 

Školní řád se zapracovanými pravidly ano 

Třídní pravidla 1. – 9. třídy od žáků ano 

Konzultace pro rodiče  ano 

Kontaktní spojení pro rodiče ano 

Informace o činnosti výchovné poradkyně Ano (webové stránky školy) 

Volně přístupné informace o kariérovém poradenství pro 
žáky 

Ano (webové stránky školy, 
nástěnka na II. patře) 

Akce školy pro žáky ke kariérovému poradenství ano 

 
 
11.2 Zhodnocení stavu 
 
Ve škole pracuje velmi dobře školní poradenský tým (VP, ŠMP a školní psycholožka), který 
koordinuje činnost třídních a školních asistentek. Probíhají konzultace s pracovníky PPP a SPC 
(Roudnice n. L. a Litoměřice, Praha). Od září 2016 pracujeme podle nového ŠVP. 

1. Zhodnocení práce v logopedické nápravě dětí: 
a. Na nápravu docházelo 8 dětí z 1. – 3. třídy (5+2+1). Všechny děti pracovaly dle 

svých možností, pravidelně. 
b. Práce v poradně: V tomto školním roce pracovali žáci v několika skupinách podle 

ročníků. V pondělí 2. a 3. ročník (4 žáci), ve středu 4. ročník (2 žáci), v pátek 5. 

ročník (7 žáků). Většinou docházeli pravidelně.  

2. Náprava SPU probíhá v rámci předmětů speciálně pedagogické péče individuálně (viz 

poradenské zprávy). 

3. Přehled žáků s podpůrnými opatřeními je přílohou této zprávy - od září 2016 podpůrná 

opatření jen u nově přešetřených dětí, VP koordinuje činnost se 

školskými poradenskými zařízeními 

4. Přehled vycházejících žáků:  

Celkem 
vychází  

24 Gymnázium SOŠ SOU celkem 

Chlapci 9. r. 12 X 7 5 12 

Dívky 9. r. 11 X 9 2 11 
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Zpracovala: Mgr. Lenka Syrová  
 
12.  Prevence rizikového chování 2016/2017 
 

12. 1  Prevence rizikového chování 
 

Organizace prevence  

V rámci vzdělávání žáků ano 

Minimální preventivní program ano 

Využití volného času žáků ano 

Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu 
rizikového chování 

ano 

Uplatňování forem a metod umožňující včasné zachycení ohrožených dětí ano 

Poradenská služba školního metodika prevence ano 

Poradenská služba výchovného poradce ano 

Poradenská služba školního psychologa ano 

Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení.   
(V případě problému spolupracujeme s SVP,  PPP,  SPC,  policií,  kurátorem nebo 
okresním koordinátorem.)  

ano 

Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami ano 

Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových 
látek v areálu školy a odpovídající sankce)  

ano 

Akce školy pro žáky k prevenci rizikového chování ano 

 
 
12. 2 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU pro 
2015/2016 
 

Jméno a příjmení školního 
metodika prevence (ŠMP) 

Ludmila Machová 

Finanční ohodnocení za práci školního metodika prevence 
NE 

 
Vlastní kabinet 

Sám NE 

S výchovným poradcem NE 

S jinými pedagogy ANO 

Další členové školního 
preventivního týmu 

Mgr. Jana Bradáčová, Mgr. Lenka Syrová, Mgr. Jana 
Haslingerová 

 

1. Získané finanční prostředky určené na prevenci rizikového chování 
 

Chlapci 8. r. 1 X X 1 1 

Dívky 8. r. X X X X X 
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 Škola žádala formou grantů, 
víceúčelových dotací, atd. od: 

Účel  
Získaná 
celková 
částka 

Dotace KÚ ÚK Specifická prevence RCH 
„Bezpečně do života II“ 

0 

MŠMT Specifická prevence 
„Jsme to, co víme“ 

0 

MŠMT Adaptační kurz pro 6. 0 

 
Použité zkratky: 
MPP – minimální preventivní program 
RCH – rizikové chování 
 
I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU  
 

1. Vzdělávací akce pro ŠMP v oblasti prevence rizikového chování  

 

Název a odborné zaměření 
vzdělávání 

Počet 
hodin 

Datum konání Realizátor – organizace, 
odborník 

Setkání ŠMP Terezín 8 9. 3. 2017 PPP Litoměřice 

Jednání s nespokojenými rodiči 5 29. 6. 2017 Michaela Veselá / 
Společně k bezpečí 

 
2. Za nejpřínosnější  vzdělávací akci v oblasti prevence výskytu RCH v minulém školním 
roce považuji: 
 

Název akce Realizátor Lektor Hodnocení – proč?  

Vztahové problémy, 
sexualita 

Školní psycholog Mgr. Jana 
Haslingerová 

Seznámení žáků 6.-9. 
třídy s danou 
problematikou- velmi 
dobré 

Vztahové problémy, 
sexualita 

Agentura Lektor Partin Růžička 6.-9. tř. – hlavně 
velmi přínosné pro 
chlapce  

 
2. Za nejméně  přínosnou vzdělávací akci v oblasti prevence výskytu RCH v minulém 

školním roce považuji:  
3.  

Název akce Realizátor Lektor Hodnocení – proč?  

Dítě a obezita Škola  rámci 
projektu 

Aneta Hujová Slabé podchycení zájmu dětí 

 

4. Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence RCH 
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Název a odborné 
zaměření vzdělávání 

Počet 
hodin 

Datum konání  Realizátor – 
organizace, 
odborník 

Počet školených 
pedagogů 

Kurz imaginací 40   1 

Činnostní učení 4 12. 4. Ing.Jar.Bížová 15 

Jiné dítě – problémový 
žák 

5 16. 10. 2016 Michaela Veselá 
/ Společně k 
bezpečí 

2 

Žák s potřebou 
podpůrných opatření – 
podpůrná opatření 2. – 
5. stupně 

6 22. 2. 2017  1 

Festival vzdělávání 
Nakopněte svoji školu - 
Rozvoj gramotností 
v české škole 

16 20. - 21. 2. 2017 FV Litomyšl 3 

 
5. Největší zájem mezi pedagogy je v oblasti RCH o následující témata: 
 

Název akce Realizátor Lektor Hodnocení – proč? 

Prevence a řešení 
vztahových otázek ve 
třídě 

PPP Teplice PhDr. Liška,  
Mgr. Veselá 

Výborní lektoři, 
zajímavé téma 

 
6. Spolupráce s ostatními pedagogy 
  

Počty pedagogických 
pracovníků 

Celkem: Podílející se aktivně 
na prevenci 

v minulém školním 
roce  

Nepodílející se 
aktivně na prevenci 
v minulém školním 

roce 

Vedení školy: 2 1 1 

Z toho učitelé 17 5 12 

Vychovatelé 3 3 0 

Asistent 2 1 1 

 
 
II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI  
 
1. Aktivity pro rodiče v oblasti prevence RCH 
(Třídní schůzky, přednášky, besedy na téma prevence RCH, dotazníky atp.) 
 

Název aktivity 
Datum konání 

Realizátor, přednášející 

1. třídní schůzky 12. 11., 20. 4. škola 
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2. den otevřených dveří 1. 9. škola 

3. svátek světel + strašidelná škola 30. 10. škola, obec 

4. branný den – Muzeum civilní obrany 12. 6. škola 

5. vánoční dílny  8.-12. 12. škola 

6. velikonoční dílny možné i s rodiči 21.-23.. 3. škola 

7. Den Země – projekt Zažít sám sebe 20.-21. 4. škola 

Vernisáž + kavárna Zažít sám sebe 27. 4. škola pro rodiče  

8. Den Země – Třebenice, Košťálov 24. 4. škola 

7. Rozloučení s devítkou - Akademie 29. 6.  Škola, obec 

8. Retrohrátky za školou 16. 6. Rodiče + děti 

 
III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY 
 
1. Specifická prevence - preventivní aktivity pro žáky ve výuce, které jsou nebo nejsou 
součástí učebních osnov (aktivity, které nereagují na aktuální problémy) 
 
Dle ŠVP průběžně během školního roku na všechny projevy RCH pod vedením třídních učitelů 
nebo vyučujících daný předmět.  
 

Název aktivity Zaměření (např. 
prevence 
drogových 
závislostí, 
šikany…) 

Datum 
konání  

Věková 
skupina (třída) 
/počet žáků 

Realizátor 

Dopravní výchova 1. – 4. třída  5. 4. 6-10 PČR 

Co číhá na netu  25. 4. 6-12 Šimon Pečenka 

Psychosomatika 2. stupeň  25. 4.  6-16 Antonie 
Krzeminská 

Poznáváme svět -ZOO 1. - 7. třída 19. 5.  6-14 Jar. Malý 

Poznáváme svět –
Papua Nová Guinea 

1. - 9. třída 9. 6. 6-16 Tomáš Kubeš 

Dítě a obezita 1. stupeň 16. 6. 6-10 Aneta Hujová 

 
2. Specifická prevence - jednorázové aktivity pro žáky 
(Přednáška, projekce videofilmů – pouze informativní programy, pro více žáků, tříd najednou) 
 

Název aktivity, akce Cílová skupina 
Realizátor 

Drogy trochu jinak 2. stupeň ŠMP 

Život bez závislostí 2. stupeň ŠMP 

Alkohol a kouření 7. třída Školní psycholog 

Drogová závislost 8. třída Školní psycholog 

Dospívání, sebepřijetí a vztahy s rodiči 6. třída Agentura LEKTOR a 
školní psycholog 
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3. Zhodnocení, které preventivní akce RCH byly velice zdařilé, případně ty, které nepřinesly 
očekávaný efekt: 

- Komunitní kruh – 4. třída - každé pondělí, v 6. a 7. třídě -  na téma vztahy v kolektivu, 
agrese, šikana 

- třídnické hodiny v 7. třídě  - mapování vztahů formou her a komunitního kruhu 
- 1. třída  - v rámci VV řešení vztahových otázek a spolupráce 

4. Specifické selektivní prevence - preventivní aktivity, reagující na individuální situaci 
(problém) ve třídě: 

 

A RCH, které bylo řešeno: 7. třída – agresivita, šikana, špatné vztahy, neomluvené hodiny  

Jak byla situace zjištěna: docházka, pozorování, rozhovory 

Kdo situaci řešil – jméno učitele nebo externího odborníka, organizace: TU – Mgr. Lenka 
Syrová, soc. kurátor, PČR, zákonní zástupci, ŠMP, školní psycholožka, vedení školy 

Kdy byla situace řešena: průběžně ( více v 2. pololetí) 

S použitím jakých metod byla intervence vedena: rozhovory, výchovné komise, úřední 
dopisy 

Způsob ověření efektivity intervence: 
Rozhovor se spolužáky , s rodiči,  jednání s OSPOD 

B RCH, které bylo řešeno: krádeže spojené s agresí a podezřením na šikanu 

Jak byla situace zjištěna: hlášení žáků 

Kdo situaci řešil – jméno učitele nebo externího odborníka, organizace: OSPOD 
Roudnice,rodiče, PČR, TU, ŠMP, vedení školy 

Kdy byla situace řešena: podzim 2016 

S použitím jakých metod byla intervence vedena: jednání s OSPOD a PČR – umístění žáka  do 
diagnostického ústavu  

Způsob ověření efektivity intervence: pozorování, rozhovory se žáky a pedagogy 

C RCH, které bylo řešeno: tabákové výrobky a elektronická cigareta 

Jak byla situace zjištěna: hlášení žáků, pozorování, osobní kontakt 

Kdo situaci řešil – jméno učitele nebo externího odborníka, organizace: OSPOD Roudnice, , 
rodiče, TU, ŠMP, vedení školy, školní psycholožka, 

Kdy byla situace řešena: jaro 2017 

S použitím jakých metod byla intervence vedena: jednání s OSPOD a rodiči  

Způsob ověření efektivity intervence: pozorování, rozhovory s účastníky 

 
5. Nespecifická prevence - volnočasové aktivity při školách 
 

Školní družina Školní kluby Školní kroužky 

počet 
oddělení 

počet 
zapojených 

dětí 
počet klubů 

počet 
zapojených 

dětí 

počet 
kroužků 

počet dětí *        

3 90 -  8 6-10 

 
6. Nespecifická prevence – jednorázové volnočasové aktivity, projekty apod.  
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Název aktivity, akce, 
projektu 

Cílová skupina  Datum nebo frekvence 
konání 

Houby + výstava Děti i dospělí 8. 10. 

Rozsvícení ván. stromku  škola 30. 11. 

Přednáška Papua Nová 
Guinea 

škola 9. 6. 

Sběr papíru všichni 25.4. 

Bruslení  2.stupeň leden-únor 

Velikonoční jarmark Rodiče, občané 31. 3. 

Den Země – turistický 
pochod  

škola 22. 4., 24. 4. 

Přírodovědný pobyt Lhotsko 2. stupeň 5.-9.6. 

Mc Donald´s cup  Vybraní žáci 9/14-3/15 

Význam ZOO 1.-7.třída  19. 5. 

Branný den škola 24. 4. 

Na kole dětem – p. Zimovčák Vybraní žáci 5. 6. 

Eurorébus Vybraní žáci 16. 6. 

ABAKU – republikové kolo 16 žáků 16. 6.  

Retrohrádky žáci 26. 6.  

 
 
7. Zhodnocení, které aktivity nespecifické primární prevence byly výrazně zdařilé: 
přednáška p. Kubeše , Creactiv, Lhotsko, projekt Zažít sám sebe 
 
IV. VÝSKYT RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY  
 
1. Výskyt rizikového chování ve škole v minulém školním roce: 
 

 
snížená 
známka 

z chování 

neomluv
ené 

hodiny 
alkohol kouření 

ostatní 
drogy 

agresivní 
formy 

chování 
vč. šikany 

krádeže 

 2 3 

h
o

d
in

 

žá
ků

 

žá
ků

 

p
ří

p
ad

ů
 

žá
ků

 

p
ří

p
ad

ů
 

žá
ků

 

p
ří

p
ad

ů
 

žá
ků

 

p
ří

p
ad

ů
 

žá
ků

 

p
ří

p
ad

ů
 

Počet 
1. pol. 

4 1 58 5 0 0 3 2 0 0 5 4 0 0 

2. pol 
 

1 3 64 4 2 4 5 3 0 0 4 3 1 3 

 
2. Výskyt jiného rizikového chování + počet žáků/případů: 

- špatná přístup k sex. výchově v rodině 1/1 
- podporované záškoláctví 7/18 
 

3. Spolupráce školy při řešení výskytu rizikového chování s odborníky 
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jméno 
odborníka/zařízení  

typ RCH věková 
skupina 

jakou formou se pracovalo se 
žáky 

OSPOD Vztahové otázky 
 

12 - 14 Besedy, vysvětlení, přednášky 

  
4. Jiná spolupráce školy s externími odborníky: 
 
Obecní úřad Mšené-lázně, Obecní úřad Martiněves, T.J. Sokol Mšené-lázně 

 
V. RESUMÉ 
 
1. Míra naplnění stanovených cílů 
- zapojení do projektů – Prevence školní neúspěšnosti na Podřipsku (hrazena školní 
psycholožka)  - Mšené nově 2 – kroužky 
    - příměstský tábor z projektu Volný čas 
- více akcí na prevenci a spolupráce  věkově  různorodých skupin 
- stoupá nabídka kroužků 
- máme 2 asistentky pedagoga 
 
2. Rezervy při prevenci a řešení rizikového chování na škole (spolupráce s rodiči, finanční 
zajištění akcí, podpora ze strany  pedagogů, vedení školy, nezájem dětí…): 
Nedostatky přetrvávají v komunikaci s rodiči, i když díky zavedení elektronické žákovské 
knížky se psaná forma zlepšila. 
Stále dochází k ničení školního majetku, nedaří se přesvědčit rodiče, aby nepodporovali 
záškoláctví. 
 
3. Co pro nás vyplývá z hodnocení MPP jako hlavní cíle pro další školní rok:  
Napište, na co se v příštím roce zaměříte, v čem budete pokračovat, co naopak již opakovat 
nebudete. 
Cílem je zaměřit se na bližší spolupráci s rodiči formou besed a společných akcí, ve 
spolupráce se školní psycholožkou, nepodporovat bezdůvodné omlouvání absence. 
 

VI. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE 

 

 Datum  

Seznámení ředitele/ředitelky školy se závěrečnou zprávou o plnění 
MPP  

30. 6. 2017 

Seznámení pedagogického sboru školy se závěrečnou zprávou o 
plnění MPP 

30. 6. 2017 

 
Kvantitativní vyhodnocení 
 

Školní MP (1. stupeň ZŠ, 2. stupeň): ano 

Počet žáků, studentů: 202 

% zapojení žáků (studentů) ve volnočasových aktivitách: 65 
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% žáků (studentů) kteří absolvovali PP nespecifickou: 100 

% žáků (studentů) kteří absolvovali PP specifickou: 45 

  

I. ŽÁCI  

A. Aktivity pro žáky:  Ano * ne 

1. ve výuce: dopravní hřiště – 4. třída x  

2. jednorázové tematické aktivity (prosíme doplnit téma a garanta): x  

● přednášky: Naše houby-1. - 9. tř. p. Malý 20,-Kč/žák x  

● besedy: Papua / Nová Guinea – p. Kubeš-II.st. 40,-/žák x  

● komponované pořady: Vikingové – agentura Pernštejni 40,-/žák;  I. 
st./ 40,- Kč, Co vy na to, pane Shakespeare - 5.- 9. tř. / 40,-Kč 
- 

x  

● jiné kulturní akce k PP: 
-  p. Zimovčák-Na kole dětem 
- Den Země – Třebenice, Košťálov 
-  Zažít sám sebe 
- divadlo Most Tajný deník Adriana Molea 
- Etiketa 50,- Kč 
- Co číhá na netu – 40,-Kč 
- psychosomatika – Antonie Krzemienská 
 
 

x  

3. aktivity specifické primární prevence (prosíme doplnit téma a 
garanta): 

x  

● v rámci řešení výchovných problémů: -výchovné komise x  

● v rámci řešení SVP: OSPOD  x  

● téma závislosti (návykové látky):Kouření a alkoholismus, drogová 
závislost – školní psycholog 

x  

● šikana (sociální klima třídy): vztahy v kolektivu a prevence šikany  
školní psycholog 

x  

● PP kriminality:  x 

● téma tolerance:  x 

● téma násilí:   x 

● záškoláctví: školní psycholog, x  

● sekty: rasismus a xenofobie   x 

● extrémismus:   x 

● rasismus  x 

● jiné:AJAX-2.tř., Seznam se bezpečně II. (MŠMT), x  

4. dlouhodobé programy PP:   

● projekt Občan:  x 

● projekt Zdravá škola:  x 

● projekt Zdravý životní styl: Školní mléko, Ovoce do škol x  



VZ 2017-2018 Základní škola a Mateřská škola Mšené-lázně, okres Litoměřice, příspěvková organizace  

45 

● projekt Kouření a já:  x 

● projekt Dokážu to:  x 

● jiné: Zdravé zoubky (VZP), Solme s rozumem x  

5. účast v projektech (grantech):Volný čas -Příměstský tábor,  
Mšené nově 2 v rámci OPVVV- doučování a kroužky 

x  

● projekt dotovaný z vlastních finančních zdrojů: Adopce na dálku 
Indie, zdravotní přednáška PP- OS ČČK pan Stříbrný 

x  

● projekt dotovaný z jiných než vlastních finančních zdrojů: Den 
Země,  

x  

● MŠMT  x 

 
B. Jakým způsobem je MPP realizován (formy, metody):  ano ne 
   

1. poskytování informací:    
 přednáška x  
 beseda x  
 konzultace x  
 osvětový materiál x  
 videoprojekce x  
 filmové představení  x  
 jiné komponované pořady, divadlo, výuka x  

2. prožitkové programy:   x 

3. pobytové akce: Lhotsko x  

4. peer programy:   x 

5. aktivní učení v modelových situacích:  život bez závislosti, komunitní 
kruh, Jak se nestát závislákem 

x  

   

C. Hodnocení významu volnočasových aktivit pro MPP:    

   

1. nabídka 1 2 3xx 4 5 

2. dostupnost 1 2 3 4xx 5 

3. splňuje nabídka potřeby žáků? 1 2 3 4xx 5 

 
 
II. PODÍL PEDAGOGŮ ŠKOLY NA REALIZACI MPP 
 
A. Vzdělávání pedagogů v oblasti (za školní rok 2016/2017):  
 

TYP ŠKOLENÍ Organizátor 

Délka 
trvání 
(počet 
hodin) 

Počet proškolených 
pracovníků 

metodik 
prevence 

výchovný 
poradce 

ostatní 

Setkání ŠMP PPP LT 3x 1   

Festival vzdělání Litomyšl   18   2 
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Výchova k toleranci      

K problematice šikany       

 Zdravý životní styl: 
Dítě a obezita 

škola 2    

 Sebeúcta      

 Komunikace      

 Podané ruce o.s.      

Jiné 
Žák s potřebou podpůrných 
opatření 

       6 1 1 15 

Kurz imaginací- stres, 
sebepoznání 

 40   2 

 

B. Školní metodik prevence (ŠMP) spolupracuje s:  ano ne 

   

  výchovným poradcem x  

  třídními učiteli x  

  vedením školy x  

  ostatními, i nepedagogickými pracovníky školy x  

  je ŠMP současně výchovný poradce?  x 

   

C. Podmínky pro výkon funkce ŠMP: (má:) ano ne 

   

 místnost pro konzultace s žáky a rodiči  x 

 vymezené konzultační hodiny x  

 k dispozici odbornou literaturu x  

 přístup k vyhláškám MŠMT x  

 přístup k PC x  

 přístup k internetu x  

 podporu vedení školy k dalšímu vzdělávání x  

 možnost předávat informace pedagogickému sboru x  

 pokud ano, jak často:    

 jednou za měsíc x  

   

D. ŠMP se přímo účastní:  ano ne 

   

 mapování výskytu rizikového chování  na škole x  

 řešení RCH na škole x  

 spolupráce s odbornými zařízeními x  

 jednání s rodiči x  

 spolupráce s okresním metodikem x  
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E. Evidence rizikového chování na škole:  řešil ŠMP  Celkem 

 ano ne věk:  případů:  

návykové látky:  kouření, alkohol, marihuana, 
pervitin, heroin 

x  9-15 
6 
 

záškoláctví x  9-14 3 

šikana x  13       2 

gambling  x   

kriminalita  x   

rasismus  x   

Jiné- sebepoškozování, anorexie  x 12 3 

III. SPOLUPRÁCE S RODIČI V RÁMCI MPP ano ne 

   

 rodiče jsou informováni o strategii MPP x  

1. aktivní spolupráce s rodiči:    

  přímá účast v MPP  x 

  školní akce určené pro rodiče s dětmi x  

  přednášková činnost (besedy pro rodiče)  x 

  účast ŠMP na třídních schůzkách x  

2. pasivní spolupráce s rodiči:    

  písemná sdělení rodičům x  

  informační letáky x  

  jiné (jaké?):  webové stránky školy x  

   

IV. SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI A ORGANIZACEMI   

   

využíváme:  ano ne forma spolupráce:  

PPP x  Školení, seminář, kurz 

Policie ČR x  přednáška 

Městská policie  x  

OHS  x  

OSPOD (OPD) x  konzultace 

SPC x  konzultace 

Orgány státní správy x  konzultace 

Odborníci  x beseda 

Nestátní zařízení x  beseda 

Jiné (jaké):   x  
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V. METODY HODNOCENÍ EFEKTIVITY REALIZACE MPP   

   

A. Využívám metod hodnocení:  
 

  

1. sebereflexe 

2. rozhovory 

3. dotazníkové šetření v rámci autoevaluace školy 

 
podařilo se: 
 

spolupráce s SPC, ÚP LT, PPP Teplice a LT 

DVPP 

začlenit prevenci RCH do výuky (šikana, kyberšikana, závislosti, etická a sexuální výchova) 

ozdravit prostředí v komunikaci v ped.sboru vzájemně i směrem k rodičům 

získat kolegyni z prvního stupně pro prevenci 

 
nepodařilo se:  
 

spolupráce s prevenční a informační skupinou PČR v Litoměřicích 

Zlepšit komunikaci s některými rodiči 

 

 

C. Co pro vás vyplývá z hodnocení MPP jako hlavní cíle pro tvorbu MPP pro další školní rok:   

 

snaha o zlepšení spolupráce s PČR 

dodržovat stanovená pravidla 

 

ŠMP:  Ludmila Machová 
 

13.  Výroční zpráva o  vyřizování stížností,  oznámení,  podnětů 

 
Na škole nebyla za školní rok 2016/2017 registrovaná žádná stížnost proti rozhodnutí ředitele školy 
podle správního řádu.  
Na škole za školní rok 2016/2017  byly registrovány dvě oficiální stížnosti na organizaci výuky. 
Na škole byla za školní rok 2016/2017 registrována jedna žádost o vydání duplikátu vysvědčení, 
vysvědčení ale nebylo danou osobou vyzvednuto.   
 
14.  Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za rok 2016/2017 
 

 

 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za rok 2016/2017  
 
a) Základní údaje o mateřské škole  



VZ 2017-2018 Základní škola a Mateřská škola Mšené-lázně, okres Litoměřice, příspěvková organizace  

49 

Mateřská škola je součástí Základní škola a Mateřská škola Mšené-lázně, okres Litoměřice, 
příspěvková organizace. Zřizovatelem školy je Obec Mšené-lázně.  
Mateřská škola má 3 třídy. Vedením MŠ je pověřena učitelka Alena Michlová. MŠ je od 1. 9. 
2016 v nové moderní prostorné budově, která je propojená spojovací chodbou s budovou 
základní školy. Součástí budovy jsou dílny pro ZŠ a v budově je také kancelář školní 
psycholožky. Pedagogičtí i provozní zaměstnanci MŠ mají svá zázemí. Stravování zajišťuje 
školní jídelna ZŠ. Pitný režim je dodržován – v každé třídě je umožněn v průběhu celého dne 
volný příjem tekutin a každé dítě se může dle své potřeby a ze svého hrnku napít.  
Ve školním roce 2016/2017 bylo přihlášeno 70 dětí, z toho 5 sourozeneckých dvojic.  
 
b) Vzdělávání v mateřské škole  
Náš Školní vzdělávací program vypracovaný podle RVP se jmenuje „ Krok za krokem celým 
rokem“.  
 
Hlavní rámcové cíle vzdělávání  

- Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení  
- Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost  
- Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost 

působící na své okolí  
- Dbáme, aby čas prožitý v naší mateřské škole byl radostný, byl příjemnou zkušeností a 

zdrojem dobrých základů do života i vzdělávání, plný her a pohody pro všechny 
zúčastněné. V dětech probouzíme aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat 
a objevovat, ukázat, co všechno už samo umí, zvládne, dokáže.  

- Třídy pracovaly podle vypracovaných třídních plánů  
- Součástí plánu je i „Minimální preventivní program“, který je zaměřen na 

protidrogovou prevenci a ochranu proti nežádoucím jevům v cítění a prožitcích dětí.  
- Ve školním roce 2016/2017 jsme se zaměřili na environmentální výchovu, abychom 

více propojili život děti s přírodou.  
- Děti byly rozděleny celodenně do tří tříd podle data narození. Protože předškolních 

dětí bylo více, než je kapacita jedné třídy, bylo 6 dětí zařazeno do prostřední třídy, kde 
probíhala stejná příprava na školu jako v předškolní třídě. Aby nebyly děti vytržené z 
kolektivu, na vycházku, oběd a odpolední činnosti přecházely ke svým vrstevníkům. Po 
obědě se předškolní děti mohly zapojit do nabízených kroužků nebo jim byly nabízeny 
činnosti dle jejich zájmu. Mladší děti ve svých třídách odpočívaly na rozložených 
matracích.  

 
Ve třídách bylo zapsáno:  

- Sluníčka – 23 dětí  
- Koťátka - 23 dětí  
- Berušky – 24 dětí  

 
c) Přehled pracovníků mateřské školy  
Ve škole pracovalo: 6 pedagogů  
3 provozní zaměstnanci  
 
d) Zápis do mateřské školy  
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Dne 3. května 2017 bylo při zápisu na školní rok 2017/2018 zapsáno 26 dětí. Přijato bylo všech 
26 dětí. V průběhu školního roku se odhlásilo 5 dětí z důvodu stěhování a přechodu do jiné MŠ 
a nastoupily 2 děti mimo zápis. Kapacita MŠ pro další školní rok je 92 dětí a pro školní rok 
2017/2018 je ještě 21 volných míst.  Do první třídy ZŠ odchází 25 dětí, odklad školní docházky 
byl udělen čtyřem dětem.  
 
e) Hodnocení výsledků vzdělávání  
Během celého školního roku jsme plnili obecné cíle školního vzdělávacího programu tak, aby 
byly v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a prolínalo se 
v nich všech pět interakčních oblastí a u dětí byly rozvíjeny klíčové kompetence. Školní 
vzdělávací program pro školní rok byl splněn, minimální program byl plněn průběžně. 
Vzdělávání ve třídách probíhalo dle rozpracovaných třídních plánů a vždy tak, aby byla dětem 
všech věkových skupin zajištěna prožitkovost přizpůsobená jejich schopnostem.  
V průběhu celého školního roku byl plněn „Preventivní program“, který je zaměřený na 
výchovu ke zdravému životnímu stylu a rozvoj sociálních dovedností děti.  
Bylo provedeno 5 cílených hospitací.  
Podmínky pro výchovně vzdělávací činnost byly optimální, protože nová budova poskytuje 
dětem dostatek prostoru, jak ve třídách, tak v jídelně a relaxační místnosti, která je také 
využívána k pohybovým aktivitám nebo společným setkáváním s rodiči i při návštěvě divadel. 
Součástí je velká zahrada, která se v průběhu roku dovybavovala prolézací sestavou, dvěma 
pískovišti a zelení.  
V letošním školním roce jsme nabídli dětem čtyři zájmové kroužky – výtvarný kroužek, 
keramický kroužek, přírodovědný kroužek a hudebně-pohybový kroužek, které byly určeny 
předškolákům. V každé třídě probíhaly logopedické preventivní chvilky, zaměřené na 
procvičení mluvidel, dechová cvičení a artikulační cvičení.  
Po celý školní rok děti v rámci ekologické výchovy a třídění odpadu sbíraly víčka z PET lahví, 
starý papír a další recyklovatelný materiál, který zužitkovaly při výtvarných a pracovních 
činnostech během celého roku.  
 
f) Vzdělávání pedagogických pracovníků  
Během školního roku se učitelky MŠ zúčastnily vzdělávacích akcí.  

8. 11. 2016 Vánoční jarmark – Monika Kyzlíková  
15. 11. 2016 Barevné hrátky s hudbou – Žaneta Slaninová  
22. 1. 2016 Postupy při zavádění společného vzdělávání – Alena Michlová  
14. 3. 2017 Motorické hry pro neklidné děti – Lucka Znamenáčková  
5. 4. 2017 Aktuální informace k předškolnímu vzdělávání – Alena Michlová  
12. 4. 2017 Inkluzivní vzdělávání – Pavla Hoppová  
4. 5. 2017 Školní zralost versus školní připravenost – Alena Michlová  
15. 5. 2017 Funkční plánování v rámci TVP – Žaneta Slaninová 3  
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g) Nadstandardní aktivity školy  
- účast v soutěži DDM Rozmarýn – Vánoční andílek  
- účast v celorepublikovém soutěžním projektu – Na 

krmítku  
- účast v soutěži DDM Rozmarýn – Velikonoční 

rukodělná soutěž  
- od 22. 5. do 9. 6. 2017 praxe studentky z pedagogické 

školy  
- celoroční účast v projektu – Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky  
- účast v projektu ZŠ – Poznej sám sebe  
- projekt – pozorujeme přírodu – Motýlí zahrádky  

 
Celorepublikový soutěžní projekt – Na krmítku  
Projekt centra ekologické výchovy Viana při Schole Humanitas v Litvínově byl zaměřený na 
život kolem krmítek a byl určený pro děti MŠ, 1. a 2. Stupně ZŠ i veřejnost. V rámci tohoto 
projektu měly děti s učitelkami za úkol vyrobit, vyvěsit a nafotit vlastní krmítko pro ptáky a 
vymyslet, provést a zdokumentovat zajímavé aktivity hodící se k tématu.  
Děti z naší MŠ vyráběly jedlá krmítka, která rozvěšovaly po okolí, pozorovaly každý den ptáčky 
na zahradě MŠ, hrály pohybové a sluchové hry, cvičily jako ptáčci a výtvarně je ztvárňovaly.  
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Velikonoční rukodělná soutěž          Náš výherní výrobek   
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Celoroční projekt – Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky  
Projekt, který je realizován pod záštitou MŠMT nabízí celoroční aktivity pro předškolní děti. V 
rámci tohoto projektu se děti seznámily s pěti zvířátky, s kterými v průběhu celého roku 
rozvíjely své pohybové dovednosti a poznávaly svět. Každé dítě obdrželo sešit s úkoly, ve 
kterém mohlo pomocí samolepek sledovat své pokroky. Na závěr projektu byly všechny děti 
odměněny omalovánkou, diplomem a přívěskem.  
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Projekt - Poznej sám sebe  
V rámci spojení se školou jsme se i my zapojili do projektu Poznej sám sebe. Pro děti byly 
připraveny činnosti tak, aby se seznámily se stavbou těla, kostrou, vnitřními orgány, dechem, 
svaly a ochranou zdraví, které souvisí i s přírodou a proto se děti učily nejen třídit odpad, ale i 
vnímat souvislosti mezi přírodou a člověkem. Pokud škodíme přírodě a zvěři, škodíme i sami 
sobě. Z odpadového materiálu děti tvořily postavičky skřítků, robotů a modely země, aby 
pochopily, že ne vše je na vyhození, ale dá se i dále použít.  
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Kulturní akce, divadla  
16.  9.  - pohádka – Oslíčku, otřes se!  
20. 9.  - výstava hub v ZŠ  
19. 10.  - pohádka – O princezně Kolobejdě  
21. 10.  - ekologický program pro předškoláky v ZŠ – Tonda Obal  
10. 11 - vystoupení dětí MŠ – Setkání s důchodci  
16. 11.  - pohádka – Jak šel Kuba do pekla  
25. 11.  - vystoupení dětí MŠ – rozsvěcení vánočního stromečku  
16. 12.  - pohádka – O skřítcích usínáčcích  
18. 12.  - vystoupení dětí MŠ – Vítání občánků  
18. 1.  - pohádka – Cirkus na kolečkách  
23. 2.  - pohádka – Perníková chaloupka  
14. 3.  - pohádka – Na návštěvě v Broučkově  
30. 3.  - představení – Kouzelník Waldini  
8. 4.  - vystoupení dětí MŠ – kostel Ječovice  
11. 4.  - pohádka – Krakonošova čarovná fajfka  
2. 5.  - návštěva Šlapanic – předškoláci – Ve vodě nežijí jen vodníci  
10. 5.  - pohádka – Jak šli Indiáni za sluncem  
15. 5.  - interaktivní program v rámci minimálního preventivního pr.  – Zdravověda s 
Ráďou  
25. 5.  – vystoupení dětí MŠ – Besídka ke Dni matek  
11. 6.  - vystoupení dětí - Vítání občánků  
14. 6.  - pohádka – Smolíček Pacholíček  
29. 6.  - vystoupení dětí MŠ – akademie ZŠ  
 
Tonda Obal  
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Divadlo - Perníková chaloupka  

 
 
Ve vodě nežijí jen vodníci – rybářský svaz Šlapanice 16  
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Zdravověda s Ráďou  
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Odpoledne pro rodiče a děti  
20.10. - Výroba podzimníčka  
16.11. - Vánoční keramické tvoření  
25.1. - Zimní procházka – pomoc zvířátkům v zimě  
21.2. - Karneval s rodiči v KD  
29.3. - Velikonoční tvoření  
4.5. - Jarní ekologická procházka  
14.6. - vernisáž výrobků dětí z keramického kroužku  
30.6. - Rozloučení s předškoláky  
 
Keramické tvoření  

 
 
Rozloučení s předškoláky 
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Akce ve spolupráci s maminkami  
- schůzka s rodiči všech tříd  
- sběr starého papíru a víček z PET lahví  
- mikulášská nadílka v MŠ  
- vánoční pečení  
- informativní schůzka s rodiči nových dětí  
- MDD – Doba ledová 
- Soutěž pro rodinné týmy - O nejoriginálnější vánoční 

symbol  
 

 

Další aktivity ve prospěch rodičů a dětí  

- fotografování dětí  
- prodejní výstavy knih  
- lampionový průvod obcí  
- vánoční nadílka  
- 12. 9. - 7. 11. - předplavecký výcvik - Libochovice  
- 10. 4. návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ  
- týden čarodějnic – ukončený Čarodějnickým rejem  
- 30. 5. - školní výlet – zámek Berchtold  
- 1. 6. MDD – Doba ledová  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opravy,  vybavení a pomůcky  
 

- doplnění výtvarného materiálu  
- doplnění stavebnic a hraček pro děti  
- doplnění metodického materiálu a knih  
- celoroční sekání trávy na zahradě  
- dvě nová pískoviště na dovybavení zahrady  
- vysázení habrů, jedné magnolie a tří sakur na zahradě MŠ  

 
Zpracovala Alena Michlová 
Podrobnější fotogalerie je k nahlédnutí na webu školky www.zsmsene.cz 
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16.  Kontrolní činnost jiná 
 

16. 1 Kontrolní činnost ředitelky školy 
Při kontrolní činnosti zaměřené na BOZ žáků – zejména dozorů se ukázala potřeba zajistit 
nástup na dozor zejména v jídelně včas alespoň jedním z pedagogů.  Bylo také potřeba posílit 
některé dozory na chodbách z hlediska organizace školní činnosti  (přesuny do učeben,  
nákup v kiosku,  herna,  stolní fotbal aj. )  
Při kontrole ped.  dokumentace došlo ke zlepšení zápisů a formální úpravy.  
Kontrolní činnosti zaměřené na BOZP a PO probíhaly dle plánu Kontrolní činnosti – nebyly 
shledány žádné závažné nedostatky.  
 
16. 2 Kontrolní činnost zřizovatele 
Kontrolní činnost zřizovatele ohledně pokladní hotovosti byla vždy bez připomínek,  rovněž 
tak kontrolní činnost finančního výboru Obce Mšené-lázně,  rovněž tak audit prováděný 
každoročně firmou LN - Audit,  s. r. o.  
 
16. 3 Revize a kontroly jiné 
VZP 14. 2. 2017 – bez připomínek 
NÚV – 20. 2. 2017 – návštěva a ocenění naší mateřské školy, souhlas s prezentací jsem udělili 



VZ 2017-2018 Základní škola a Mateřská škola Mšené-lázně, okres Litoměřice, příspěvková organizace  

62 

 
Revize a kontroly probíhají dle plánu – problémy s revizí serverovny ve škole a klimatizací 
v kuchyni byly vyřešen. Hala – nutná oprava podlahy. 
 

 
17.  Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků 
- k nahlédnutí v kanceláři  ředitelky školy 
 
Příloha č.  1 - Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků 
Tato příloha výroční zprávy je k nahlédnutí u ředitelky školy.  
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Příloha  


