
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    VVýýrrooččnníí  zzpprráávvaa  oo  ččiinnnnoossttii  šškkoollyy  
  

  

22001100//22001111  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VV  LLiittoomměěřřiiccíícchh  11..  99..  22001111          zzpprraaccoovvaall::      MMggrr..  KKaarreell  KKyynnzzll  

řřeeddiitteell  šškkoollyy  

  

  

  

  

  

  



aa))  ZZáákkllaaddnníí  úúddaajjee  oo  šškkoollee::  

  

  

NNáázzeevv::      MMaassaarryykkoovvaa  zzáákkllaaddnníí  šškkoollaa  LLiittoomměěřřiiccee,,  SSvvoojjssííkkoovvaa  55  

  

AAddrreessaa::    MMaassaarryykkoovvaa  zzáákkllaaddnníí  šškkoollaa  LLiittoomměěřřiiccee,,  SSvvoojjssííkkoovvaa  55  

441122  0011  LLiittoomměěřřiiccee  

  

IIČČOO::      4466  7777  3344  3366  

  

IIZZOO::      110022  331177  116600  

  

RREEVVIIZZOO::    660000  008811  444433  

  

ZZřřiizzoovvaatteell  šškkoollyy::  MMěěssttoo  LLiittoomměěřřiiccee,,  IIČČOO::  0000226633995588,,  ssee  ssííddlleemm  LLiittoomměěřřiiccee,,    

      MMíírroovvéé  nnáámměěssttíí  1155//77,,  441122  0011  LLiittoomměěřřiiccee  

  

ŘŘeeddiitteell  šškkoollyy::    MMggrr..  KKaarreell  KKyynnzzll  

  

TTeell::      441166  7733  5500  6633  

  

MMoobb::      773311  661122  114422  

  

FFaaxx::      441166  9911  6622  1111  

  
EE--mmaaiill::    rreeddiitteell@@mmaassaarryykkoovvaazzss..eeuu  

  

WWeebb::      wwwwww..mmaassaarryykkoovvaazzss..eeuu  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

mailto:reditel@masarykovazs.eu
http://www.masarykovazs.eu/


bb))  CChhaarraakktteerriissttiikkaa  šškkoollyy::  

MMaassaarryykkoovvaa  zzáákkllaaddnníí  šškkoollaa  ssee  nnaacchháázzíí  vv  cceennttrruu  mměěssttaa,,  vv  kklliiddoovvéé  zzóónněě..  JJeejjíí  aarreeááll  

ssoouusseeddíí  ss  GGyymmnnáázziieemm  JJoosseeffaa  JJuunnggmmaannnnaa  aa  CCeennttrráállnníí  šškkoollnníí  jjííddeellnnoouu,,  vv  ssoouusseeddssttvvíí  jjee  

ddáállee  ppaarrkk  JJiirráásskkoovvyy  ssaaddyy  ss  ddoopprraavvnníímm  hhřřiiššttěěmm..  VV  bbllíízzkkoossttii  šškkoollyy  jjee  mmoožžnnoo  nnaalléézztt  

ppllaavveecckkýý  bbaazzéénn  aa  ttěěllooccvviiččnnuu  aa  ssppoorrttoovvnníí  aarreeááll  TTJJ  SSookkooll  LLiittoomměěřřiiccee..  KKrroomměě  ggyymmnnáázziiaa      

vv  ookkoollíí  MMaassaarryykkoovvyy  zzáákkllaaddnníí  šškkoollyy  ssttoojjíí  ZZáákkllaaddnníí  šškkoollaa  BBoožžeennyy  NNěěmmccoovvéé  aa  oobbjjeekktt  

SSOOŠŠ  PPoohhooddaa..    

KK  cchhaarraakktteerriissttiiccee  MMaassaarryykkoovvyy  zzáákkllaaddnníí  šškkoollyy  ppaattřříí  vvýýuukkaa  nněěkktteerrýýcchh  ppřřeeddmměěttůů  

vv  aanngglliicckkéémm  jjaazzyyccee  jjiižž  oodd  pprrvvnníí  ttřřííddyy  ((pprroojjeekktt  bběěžžíí  77..  rrookkeemm))  aa  vvššeeoobbeeccnnéé  zzaamměěřřeenníí  

šškkoollyy,,  bbeezz  ssppeecciiaalliizzaaccee..  DDůůrraazz  jjee  kkllaaddeenn  nnaa  rrooddiinnnnoouu  aattmmoossfféérruu  šškkoollyy,,  zzvvyyššoovváánníí  

úúrroovvnněě  mmeezziilliiddsskkýýcchh  vvzzttaahhůů  aa  rroozzvvoojj  cciizzoojjaazzyyččnnýýcchh  ii  ppoohhyybboovvýýcchh  ddoovveeddnnoossttíí  dděěttíí..  

ŘŘaaddaa  ppeeddaaggooggůů  šškkoollyy  uuččíí  ttaakkéé  nnaa  ssttřřeeddnníícchh  šškkoolláácchh,,  ccoožž  ppřříízznniivvěějjii  ppřřiipprraavvuujjee  žžáákkyy  

kk  ppřřeecchhoodduu  nnaa  vvyyššššíí  ssttuuppeeňň  vvzzdděělláávváánníí..    

SSoouuččáássttíí  aarreeáálluu  šškkoollyy  jjee  rroozzssááhhlláá  šškkoollnníí  zzaahhrraaddaa  ppoo  rreekkoonnssttrruukkccii  ss  mmaallýýmm  aarrbboorreetteemm,,  

bbaazzéénneemm,,  dděěttsskkýýmm  hhřřiiššttěěmm  ii  pprroossttoorreemm  pprroo  vvýýuukkuu,,  vvččeettnněě  ppoozzeemmkkůů  pprroo  ppěěssttoovváánníí  

rroossttlliinn  vv  rráámmccii  pprraaccoovvnníícchh  ččiinnnnoossttíí..  ZZaahhrraadduu  vvyyuužžíívvaajjíí  ii  oodddděělleenníí  šškkoollnníí  ddrruužžiinnyy,,  aaťť  

zz  oobbjjeekkttuu  ŠŠDD  ((ttzzvv..  DDoommeeččeekk)),,  ččii  zz  hhllaavvnníí  bbuuddoovvyy  šškkoollyy..  KKrroomměě  zzaahhrraaddyy  ppaattřříí  kkee  šškkoollee  

ttaakkéé  ssppoorrttoovvnníí  hhřřiiššttěě,,  jjeežž  ppaattřříí  kk  nneejjvvěěttššíímm  aa  nneejjvvyyuužžíívvaanněějjššíímm  vvee  mměěssttěě..  JJeehhoo  sslloožžkkoouu  

jjee  ttaakkéé  ppůůjjččoovvnnaa  llyyžžíí..    

NNeevvýýhhooddoouu  MMaassaarryykkoovvyy  zzáákkllaaddnníí  šškkoollyy  jjee  aabbsseennccee  ttěěllooccvviiččnnyy,,  jjeežž  jjee  nnaahhrraazzoovváánnaa  

vvyyuužžíívváánníímm  ttěěllooccvviiččeenn  GGJJJJ  aa  TTJJ  SSookkooll..  ŠŠkkoollaa  rroovvnněěžž  nneemmáá  ssaammoossttaattnnéé  ššaattnnyy  aa  

cchhyybběějjíí  ii  ooddbboorrnnéé  uuččeebbnnyy..  

VVee  šškkoollnníímm  rrooccee  22001111//22001122  ddoojjddee  kk  vvýýrraazznnéé  zzmměěnněě  vvee  vvyybbaavveenníí  šškkoollyy  IICCTT  ddííkkyy  

pprroojjeekkttuu  EEUU  ppeenníízzee  šškkoolláámm..  DDooppoossuudd  jjee  šškkoollaa  vvyybbaavveennaa  mmoobbiillnníí  ppooččííttaaččoovvoouu  

uuččeebbnnoouu,,  11  iinntteerraakkttiivvnníí  ttaabbuullíí  aa  zzaassííťťoovváánníímm  iinntteerrnneetteemm..  

      

  

HHllaavvnníí  bbuuddoovvaa  ::    

1188  uuččeebbeenn,,  zz  ttoohhoo  1177  kkmmeennoovvýýcchh    ttřříídd,,  11  ttřřííddaa  sslloouužžíí  jjaakkoo  11  oodddděělleenníí  šškkoollnníí  ddrruužžiinnyy  

  11  ooddbboorrnnáá  uuččeebbnnaa  ––  vvýýuukkaa  DDoommááccnnoossttii  aa  jjaazzyykkůů  

                                                                                        

  

BBuuddoovvaa  ŠŠDD::      

PPooččeett  oodddděělleenníí  ddrruužžiinnyy::  44  

    

                                        

BBuuddoovvaa  ssoocc..  zzaařříízzeenníí::  

PPřříízzeemmíí  ––    KKoonnzzuullttaaččnníí  mmííssttnnoosstt  mmeettooddiikkaa  pprreevveennccee  ssoocciiáállnněě--ppaattoollooggiicckkýýcchh  jjeevvůů,,      

ddííllnnaa  aa  sskkllaadd,,  ppůůjjččoovvnnaa  llyyžžíí  

11..  ppaattrroo  ––  kkaanncceelláářř  sspprráávvccee,,  sskkllaadd  TTVV  nnááččiinníí,,  ššaattnnyy,,  WWCC,,  sspprrcchhyy  pprroo  úúččeellyy  hhřřiiššttěě..  

  

  

    VVeennkkoovvnníí  uuččeebbnnaa  aa  tteecchhnniicckkéé  zzáázzeemmíí  pprroo  PPrraaccoovvnníí  ččiinnnnoossttii  

SSkklleennííkk,,  ggaarráážž,,  bbaazzéénn,,  ppůůjjččoovvnnaa  llyyžžíí  

ŠŠkkoollnníí  zzaahhrraaddaa  

  

  

  

  

  

  



SSttaavvyy    žžáákkůů  vvee  šškkoollnníímm  rrooccee  22001100  //  22001111  

  

ZZaaččáátteekk  šškkoollnnííhhoo  rrookkuu::  11..  ssttuuppeeňň  ………………………………....  …………………………    225577  

                  

  

22..  ssttuuppeeňň  ………………………………………………………………116622    

                                                                                              --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

cceellkkeemm  ………………………………………………………………....  441199  

  

  

KKoonneecc  šškkoollnnííhhoo  rrookkuu::    11..  ssttuuppeeňň  ………………………………....  ....……………………..  225566  

  

  

22..  ssttuuppeeňň  …………………………………………………………....    116644  

------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                              

cceellkkeemm  ………………………………………………..………………    442200  

  

CCeellkkeemm  ttřříídd::      1177    11..  ssttuuppeeňň  --  1100  ttřříídd    

22..  ssttuuppeeňň  --  77  ttřříídd  

  

  

                        PPRRŮŮMMĚĚRR  NNAA  TTŘŘÍÍDDUU            2244,,7711  

  

DDaallššíí  úúddaajjee  ((  kk  3300..  66..    22001111  ))::  

------------------------------------------------------------------          

    oodddděělleenníí  ŠŠDD          55  ((114400    žžáákkůů  ))  

    sskkuuppiinnyy  DDAAPP      33  

    llooggooppeedd..  ppoorraaddeenn      33  

    ddoojjíížždděějjííccíícchh  žžáákkůů  ((  zz      oobbccíí  ))  114400  

    iinntteeggrroovvaannýýcchh  žžáákkůů  ((  vv  bběěžžnnýýcchh  ttřřííddáácchh))    11..  ssttuuppeeňň    66  

22..  ssttuuppeeňň          99  

  

OO  pprroossppěěcchhuu  aa  cchhoovváánníí  ssvvýýcchh  dděěttíí  ssee  rrooddiiččee  mmoohhllii  iinnffoorrmmoovvaatt  nnaa  ddvvoouu  ttřřííddnníícchh              

sscchhůůzzkkáácchh  ((  1188..  1111..22001100,,  1144..  44..  22001111  )),,  ppřřííppaaddnněě  ppoo  ddoohhoodděě  ss  vvyyuuččuujjííccíímmii  kkddyykkoolliivv  

iinnddiivviidduuáállnněě..  

VVýýcchhoovvnnýý  ppoorraaddccee  mměěll  ssttaannoovveennyy  pprraavviiddeellnnéé  kkoonnzzuullttaaččnníí  hhooddiinnyy,,  kktteerréé  bbyyllyy  

uuvveeřřeejjnněěnnyy  ii  nnaa    wweebbuu  šškkoollyy..    

VVššeemm  dděětteemm  bbyylloo  uummoožžňňoovváánnoo  uuvvoollňňoovváánníí  zz  vvyyuuččoovváánníí  nnaa  oozzddrraavvnnéé  ppoobbyyttyy  ss  rrooddiiččii..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



cc))  PPřřeehhlleedd  uuččeebbnníícchh  pplláánnůů  ssee  sscchhvvaalloovvaaccíímmii  ddoolloožžkkaammii  ::  

          55..  rrooččnnííkk  ddllee  čč..jj..  1166884477//9966--22,,  ZZáákkllaaddnníí  šškkoollaa  

                    11..  --  44..  rrooččnnííkk  MMaassaarryykkoovvaa  zzáákkllaaddnníí  šškkoollaa  33..  99..  22000077  

                    66..  --  99..  rrooččnnííkk  MMaassaarryykkoovvaa  zzáákkllaaddnníí  šškkoollaa  33..  99..  22000077  

  

RRoozzhhooddnnuuttíímm  MMŠŠMMTT  čč..jj..    44882266//22001100--2222  zzee  ddnnee  2255..  22..  22001100  pprroobbííhhaallaa  vvýýuukkaa  

vv  aanngglliicckkéémm  jjaazzyyccee  ttaakkttoo::    

  

11..  rrooččnnííkk::  MM,,  VVvv,,  PPčč,,  PPrrvv    ((55  hh))  

22..  rrooččnnííkk::  MM,,  VVvv,,  PPčč,,  PPrrvv    ((55  hh))  

33..  rrooččnnííkk::  VVvv,,  PPčč,,  PPrrvv      ((33  hh))  

44..  rrooččnnííkk::  VVvv,,  PPřř      ((22  hh))  

55..  rrooččnnííkk::  VVvv,,  PPřř      ((22  hh))  

  

  

dd))  ÚÚddaajjee  oo  pprraaccoovvnnííccíícchh::    

PPeerrssoonnáállnníí  oobbssaazzeenníí  šškkoollyy  kk  3300..  66..    22001111::  

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

UUččiitteelléé::  

  

                                                                                                      ppooččeett  pprraacc..                      ppřřeeppooččtt..  ppooččeett  

  

vveeddeenníí  šškkoollyy                                                                                            22                                        22,,0000  

uuččiitteelléé  11..  sstt..  ((  cceellýý  úúvvaazzeekk  ))                                          1111                                    1122,,0000    ((zz  ttoohhoo  11xx  rrooddiillýý  mmlluuvvččíí))  

uuččiitteelléé  22..  sstt..  ((  cceellýý  úúvvaazzeekk  ))                                          1100                                    1100,,0000  

uuččiitteelléé  22..  sstt..  ((  ččáásstt..úúvvaazzeekk  ))                                            33                                        11..7777  

  

                      

CCeellkkeemm  uuččiitteellůů                                      2266                                    2255,,7777  

  

  

                        AAssiisstteennttkkaa  ppeeddaaggooggaa                        11                                        00,,5500  

  

VVyycchhoovvaatteellkkyy  ŠŠDD::                                                                            55                                        44,,8899  

                        PPrroovvoozznníí  zzaamměěssttnnaannccii::  

  úúččeettnníí                                                                                                                    11                                        11,,0000                                                                                  

šškkoollnnííkk                                                                                                                11                                        11,,0000  

uukklliizzeeččkkyy                                                                                                        44                                          33,,5500  

  CCeellkkeemm  pprroovvoozz..  zzaamm..                      66                                          55,,5500  

  

SSpprráávvccii  hhřřiiššttěě::                        22                                          22,,0000  

  

mmaatteeřřsskkáá  ddoovvoolleennáá                                                                            11            ((  11  vvyycchhoovvaatteellkkaa  ŠŠDD  ))  

  

  

11  uuččiitteellkkaa  22..  ssttuuppnněě  pprraaccoovvaallaa  jjaakkoo  vvýýcchhoovvnnáá  ppoorraaddkkyynněě  aa  11  uuččiitteell  bbyyll    uurrččeenn  šškkoollnníímm  

mmeettooddiikkeemm  pprroo  pprreevveennccii  ssoocciiáállnněě  ppaattoollooggiicckkýýcchh  jjeevvůů..  11  uuččiitteell  aabbssoollvvoovvaall  ssttuuddiiuumm  

kkoooorrddiinnááttoorraa  ŠŠVVPP..  JJeeddeenn  uuččiitteell  bbyyll  ppoovvěěřřeenn  ffuunnkkccíí  mmeettooddiikkaa  IICCTT..    

  

AApprroobboovvaannoosstt    uuččiitteellůů::    ((  vviizz  ppřříílloohhaa  čč..  11  ))  

------------------------------------------------------  



  

AApprroobboovvaannoosstt    vvýýuukkyy::    

--------------------------------------------------------  

NNaa  11..  ssttuuppnnii  bbyylloo  1100  ppeeddaaggooggůů      --  88  ppllnněě  aapprroobboovvaannýýcchh  aa  22  nneeaapprroobboovvaanníí  ss  ttiittuulleemm  BBcc..  

((BBcc..  HHeelleennaa  PPrroošškkoovváá  zzaahháájjiillaa  ssttuuddiiuumm))  

++  

11  rrooddiillýý    mmlluuvvččíí  nnaa  11..  ssttuuppnnii  ((AAuuss..))  ––  ppllnněě  aapprroobboovvaannýý  

NNaa  22..  ssttuuppnnii  bbyylloo  1155  ppeeddaaggooggůů    --  1144  ppllnněě  aapprroobboovvaannýýcchh  aa  11  nneeaapprroobboovvaannýý  ss  ttiittuulleemm  

IInngg..  

  

  

HHoossppiittaaččnníí  ččiinnnnoosstt::    

----------------------------------------------    

HHoossppiittaaččnníí  ččiinnnnoosstt  pprroobbííhhaallaa  ddllee  PPlláánnuu  kkoonnttrroollnníí  aa  hhoossppiittaaččnníí  ččiinnnnoossttii  šškkoollnníí  rrookk  

22001100//22001111..  

HHoossppiittaaccee  vv  hhooddiinnáácchh  pprroobbííhhaallyy  vvee  22  úúrroovvnníícchh  ––  aa))    hhoossppiittaaccee  vveeddeenníí  šškkoollyy  vv  hhooddiinnáácchh  

jjeeddnnoottlliivvýýcchh  vvyyuuččuujjííccíícchh    

                        bb))  hhoossppiittaaccee  ččlleennůů  ppřřeeddmměěttoovvýýcchh    

kkoommiissíí  vv  hhooddiinnáácchh  kkoolleeggůů  

ZZ  ttěěcchhttoo  hhoossppiittaaccíí  bbyyll  vvyyppllnněěnn  ZZááppiiss  zz  hhoossppiittaaccee..  

CCeellkkeemm  pprroovveeddeennoo::1199  hhoossppiittaaccíí  vv  hhooddiinnáácchh..  

  

KKoonnttrroollyy  ppíísseemmnnýýcchh  pprraaccíí  žžáákkůů  pprroobbííhhaallyy  nnaammááttkkoovvěě  aa  vv  rráámmccii  ppřřeeddmměěttoovvýýcchh  kkoommiissíí..  

  

KKoonnttrroollyy  žžáákkoovvsskkýýcchh  kknníížžeekk  ––  ttřřííddnníí  uuččiitteelléé  kkoonnttrroolloovvaallii  vv  pprraavviiddeellnnýýcchh  iinntteerrvvaalleecchh  aa  

zzáássttuuppccee  řřeeddiitteellee  zzkkoonnttrroolloovvaall  žžáákkoovvsskkéé  kknníížžkkyy  aa  nnoottýýsskkyy  vvššeecchh  žžáákkůů  vv  pprrůůbběěhhuu  

mměěssííccee  lleeddnnaa..      

PPrrůůbběěžžnněě  pprroobbííhhaallaa  kkoonnttrroollaa  ttřřííddnníí  ddookkuummeennttaaccee,,  ppllnněěnníí  oossnnoovv,,  tteemmaattiicckkýýcchh  

pplláánnůů  aa  ŠŠVVPP  kkoooorrddiinnááttoorreemm  ŠŠVVPP  aa  jjeeddnnoottlliivvýýmmii  ppřřeeddmměěttoovvýýmmii  kkoommiisseemmii..  

  

  

PPrraaxxee  ssttuuddeennttůů  nnaa  nnaaššíí  šškkoollee::    

            ------------------------------------------------------------------------  

SSoouuvviisslláá  pprraaxxee  ssttuuddeenntteekk  SSPPggŠŠ  LLiittoomměěřřiiccee  vvee  ŠŠDD  

PPrraaxxee  ssttuuddeennttaa  OObbcchhooddnníí  aakkaaddeemmiiee  EEkkoonnoomm  LLiittoomměěřřiiccee        

  PPrraaxxee  ssttuuddeennttůů  uuččiitteellssttvvíí  UUJJEEPP  vv  ÚÚssttíí  nnaadd  LLaabbeemm    

  

NNáásslleecchhyy::  

----------------------  

--  ssttuuddeennttkkyy  SSPPggŠŠ  LLiittoomměěřřiiccee    

--  ssttuuddeennttii  UUJJEEPP  ÚÚssttíí  nnaadd  LLaabbeemm  

  

  

VVzzdděělláávváánníí  uuččiitteellůů::  

----------------------------------------------  

--  úúččaasstt  nnaa  aakkccíícchh  DDVVPPPP  ((  vviizz  ppřříílloohhaa  čč..  22  ))  

--  vvyyuužžíívváánníí  kkoonnzzuullttaaccíí  vv  PPPPPP,,  SSPPCC  

  

SSppoolluupprrááccee  šškkoollyy  ::  

--------------------------------------------  

--  ss  PPPPPP,,  SSPPCC,,  OOKKPP  LLiittoomměěřřiiccee,,  MMUUDDrr..  ŠŠttěěttiinnoovváá  



  

  

ee))  ÚÚddaajjee  oo  ppřřiijjíímmaaccíímm  řříízzeenníí  nneebboo  zzaařřaazzoovváánníí  dděěttíí::  

  

UUkkoonnččeenníí  ppoovviinnnnéé  šškkoollnníí  ddoocchháázzkkyy::  

----------------------------------------------------------------------------------------  

vv  99..  ttřříídděě  ……..…………………………....    99..  rrookkeemm    ………………………………  2255  

vv  99..  ttřříídděě……………………………………..1100..  rrookkeemm………………………………..    00    

                        vv  88..  ttřříídděě……………………………………....99..  rrookkeemm……………………………………00    

                          vv  jjiinnéé  ttřříídděě…………………………………………………………………………………………..00          

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CCeellkkeemm  ……....…………………………………………………………………………………………....  2255  žžáákkůů  

  

UUmmííssttěěnníí  vvyycchháázzeejjííccíícchh  žžáákkůů::    

------------------------------------------------------------------------  

GGyymmnnáázziiuumm  ………………………………....      66  žžáákkůů          

SSttřřeeddnníí  šškkoollyy  ………………………………    1144  žžáákkůů  

SSOOUU  --  33lleettéé  ………………………………....        55  žžáákkůů  

  

ZZááppiiss  ddoo  11..ttřříídd::  

------------------------------------  

zzaappssáánnoo  ……………………………………………………………………....    8877  

ooddkkllaadd      ……………………………………………………………………....    1155  

ppřřeevvoodd  nnaa  jjiinnéé  šškkoollyy  ………………....…………………………..    1166  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CCeellkkeemm  ddoo  11..  ttřřííddyy  …………………………………………..……..    5566  

  

  

PPřřeecchhoodd  žžáákkůů  nnaa  jjiinnéé  šškkoollyy  ::  

--------------------------------------------------------------------  

ddoo  pprriimmyy  GGJJJJ  LLiittoomměěřřiiccee  …………………………………………………………………………..55    

  

  

ff))  PPřřeehhlleeddnnéé  úúddaajjee  oo  vvýýsslleeddccíícchh  vvzzdděělláávváánníí  uuččiitteellůů  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                        ((  vviizz    ppřříílloohhaa  čč..  22    ))  

  

  

gg))  PPřřeehhlleeddnnéé  úúddaajjee  oo  vvýýsslleeddccíícchh  vvzzdděělláávváánníí  žžáákkůů  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                        ((  vviizz  ppřříílloohhaa  čč..  33    ))  

  

  

hh))  ÚÚddaajjee  oo  vvýýsslleeddccíícchh  iinnssppeekkccee  pprroovveeddeennéé  ČČŠŠII    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                        ((  vviizz  ppřříílloohhaa  čč..  44  ))  

                  

  

  

  

  



ii))  ÚÚddaajjee  oo  šškkoollnníícchh  aa  mmiimmoošškkoollnníícchh  aakkttiivviittáácchh  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                        ((  vviizz  ppřříílloohhaa  čč..  55  ))  

  

  

jj))  OOpprraavvyy  aa  rreekkoonnssttrruukkccee  22001100  //  22001111  

--------------------------------------------------------------------------------------                    

PPrroossttřřeeddíí  šškkoollyy::    

------------------------------------------  

VVee  šškkoollnníímm  rrooccee  22001100//22001111  pprroobběěhhlloo  pplláánnoovvaannéé  vvyymmaalloovváánníí  ttřříídd  vv  hhllaavvnníí  bbuuddoovvěě  aa  

vvyymmaalloovváánníí  oobbjjeekkttuu  šškkoollnníí  ddrruužžiinnyy..    

VV  bbuuddoovvěě  šškkoollnníí  ddrruužžiinnyy  pprroobběěhhllyy    pplláánnoovvaanněě::  rroozzssááhhlláá    oopprraavvaa  iizzoollaaccíí  bbuuddoovvyy  šškkoollnníí  

ddrruužžiinnyy,,  ppřřii  nníížž  ddooššlloo  rroovvnněěžž  kk  oopprraavvěě  kkaannaalliizzaaccee  ddeeššťťoovvéé  vvooddyy;;  pplláánnoovvaannáá  vvýýmměěnnaa  

ppllyynnoovvééhhoo  kkoottllee..    

DDooššlloo  kk  vvyybboouurráánníí  ppřřííččeekk  vv  11..  ppaattřřee  bbuuddoovvyy  šškkoollnníí  ddrruužžiinnyy,,  kkddee  bbyyllaa  zzrruuššeennaa  

ppooččííttaaččoovváá  ttřřííddaa  aa  oobbnnoovveennaa  jjeeddnnaa  11..  ttřřííddaa  oodd  šškkoollnnííhhoo  rrookkuu  22001111//22001122..  VV  oobbjjeekkttuu  

šškkoollnníí  ddrruužžiinnyy  ssee  ttaakkéé  oobbnnoovvoovvaallyy  ppooddllaahhoovvéé  kkrryyttiinnyy  aa  kkoobbeerrccee..  

DDooššlloo  kk  oopprraavvěě  ggaarráážžee,,  kkddee  kkrroomměě  ooddiizzoolloovváánníí  oobbjjeekkttuu  pprroobběěhhllaa  vvýýmměěnnaa  ssttřřeeššnníí  

kkrryyttiinnyy..    

KKvvůůllii  hhaavvaarriijjnníímmuu  ssttaavvuu  ssee  oopprraavvoovvaallaa  ii  iizzoollaaccee  hhllaavvnníí  bbuuddoovvyy  ––  bbyytt  šškkoollnnííkkaa..  

VV  hhllaavvnníí  bbuuddoovvěě  bbyyll  uusskkuutteeččnněěnnaa  vv  ddůůsslleeddkkuu  hhaavváárriiíí    oopprraavvaa  ookkaappoovvýýcchh  žžllaabbůů  aa  řříímmss,,  

pprroottoožžee  ddoo  bbuuddoovvyy  zzaattéékkaalloo..    

KKvvůůllii  zzvvýýššeenníí  ppooččttuu  uuččiitteellůů  oodd  šškkoollnnííhhoo  rrookkuu  22001111//22001122  pprroobběěhhllaa  ppřřeessttaavvbbaa  sskkllaadduu  

ppoommůůcceekk  11..  ssttuuppnněě  nnaa  kkaabbiinneett  11..  ssttuuppnněě  aa  ppřřeessttěěhhoovváánníí  ppůůjjččoovvnnyy  llyyžžíí  ddoo  aarreeáálluu  hhřřiiššttěě,,  

vvššee  bbyylloo  uummoožžnněěnnoo  ddííkkyy  ssppoonnzzoorrůůmm  aa  oocchhoottěě  mměěssttaa  LLiittoomměěřřiiccee  zzaappůůjjččiitt  ssttaavveebbnníí  

bbuuňňkkuu  pprroo  ppoottřřeebbyy  ppůůjjččoovvnnyy..  

    

PPoožžaaddaavvkkyy  nnaa  rroozzppooččeett  ((  ddoottaaccee  ))  pprroo  rrookk  22001122::  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

((  vviizz    ppřříílloohhaa  čč..  66  ))    

  

  

kk))          PPřřeehhlleedd  pplláánnoovvaannýýcchh  ttřříídd  aa  zzaamměěssttnnaannccůů  nnaa  šškk..  rrookk  22001111//22001122::  

VVýýuukkaa  ::                            11..  ssttuuppeeňň  ………………………………  1100  ttřříídd  

------------------                              22..  ssttuuppeeňň  …………..……………………  88      ttřříídd  

      ----------------------------------------------------------------------------  

                                                                            cceellkkeemm  ……………………………………  1188  ttřříídd  

      

PPřřeehhlleedd  oo  pplláánnoovvaannýýcchh  pprraaccoovvnnííccíícchh  ::  

------------------------------------------------------------------------------------------          

vveeddeenníí  šškkoollyy  ……………………………………………………………………  22  

uuččiitteelléé  11..  ssttuuppeeňň  ((  cceellýý  úúvvaazzeekk  ))  …………………………..  1122  

uuččiitteelléé  22..  ssttuuppeeňň  ((  cceellýý  úúvvaazzeekk  ))  …………………………..  1122  

uuččiitteelléé  22..  ssttuuppeeňň  ((  ččáásstteečč..  úúvvaazzeekk  ))  ………………..……..  22  

aassiisstteenntt………………………………………………………………………………....  11  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          

cceellkkeemm  uuččiitteellůů  ………………………………………………………………  2288  

  

vvyycchhoovvaatteellkkyy  ………………………………………………………………..      55    ((  úúvvaazzeekk  55,,0000  ))  

pprroovvoozznníí  zzaamměěssttnnaannccii  …………....………………………………......  66      ((  úúvvaazzeekk  55,,5500  ))  

sspprráávvccii  hhřřiiššttěě……………………………………………………………………22      ((  úúvvaazzeekk  22,,0000  ))  



    

  

ll))  PPřřeehhlleedd  ttřříídd  aa  žžáákkůů  ((  kk  3300..  99..  22001100))::  

----------------------------------------------                

11..  AA  …………………………………………………………....  2277  

11..  BB  …………………………………………………………....  2288  

22..  AA  …………………………………………………………....  2277  

22..  BB  …………………………………………………………....  2255  

33..  AA  …………………………………………………………....  2277  

33..  BB  ………………....…………………………………………  2277  

44..  AA  ………………………………………………..…………..  2200  

44..  BB  …………………………………………………………....  2211  

55..AA    …………………………………………………………....  2277  

55..BB  ………………………………………………………………2277  

------------------------------------------------------------------------------------------------------      

11..  ssttuuppeeňň  ………………………………………………....    225566  žžáákkůů  

  

  

  

66..  AA  …………………………………………………………........    2266    

66..  BB  ………………………………………………………………      2244  

77..  AA  …………………………………………………………........      2255  

77..  BB  ………………………………………………………………      2255  

88..  AA  ………………………………………………………………      2200  

88..  BB  ………………………………………………………………      1188  

99..AA  ………………………………………………………………..        00  

99..  BB  ………………………………………………………………      2255  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

22..  ssttuuppeeňň  ……………………………………………………      116633    žžáákkůů  

  

CCeellkkeemm  nnaa  šškkoollee::    441199    žžáákkůů    

  

  

VVoolliitteellnnéé  ppřřeeddmměěttyy  ::  

--------------------------------------------------  

77..  ttřřííddaa::  DDoommááccnnoosstt  

  99..  ttřřííddaa::  CCvviiččeenníí  zz  ČČjj  

                                    

  

mm))  ŠŠkkoollsskkáá  rraaddaa::  

--------------------------------------------------------  

((  vviizz    ppřříílloohhaa  čč..  77  ))  

  

  

nn))  ÚÚddaajjee  oo  pprreevveennccii  ssoocciiáállnněě  ppaattoollooggiicckkýýcchh  jjeevvůů::  

----------------------------------------------                

            ((  vviizz  ppřříílloohhaa  čč..  88  ))  

  

  

  

  



  

  

oo))  ÚÚddaajjee  oo  zzaappoojjeenníí  šškkoollyy  ddoo  rroozzvvoojjoovvýýcchh  aa  mmeezziinnáárrooddnníícchh  pprrooggrraammůů::  

----------------------------------------------      

EELLDDEELL  

JJiižž  22..  rrookkeemm  ppookkrraaččoovvaall  mmeezziinnáárrooddnníí  vvýýzzkkuummnnýý  pprroojjeekktt  EELLDDEELL  ––  PPřřeeddppookkllaaddyy  

rroozzvvoojjee  ggrraammoottnnoossttii  vv  eevvrrooppsskkýýcchh  jjaazzyyccíícchh..  TTeennttoo  vvýýzzkkuumm  ssee  ttýýkkaall  vvyybbrraannýýcchh  žžáákkůů  22..  

rrooččnnííkkůů  aa    zzaaččaall  jjiižž  vv  mmaatteeřřsskkýýcchh  šškkoolláácchh..  GGaarraanntteemm  vv  ČČRR  bbyyllaa  UUnniivveerrzziittaa  KKaarrlloovvaa  

PPrraahhaa  aa  ooddbboorrnnýýmm  pprraaccoovvnnííkkeemm  MMggrr..  MMiirroossllaavv  LLiittaavvsskkýý..    

  

PPEENN--PPAALLSS  

88..  rrooččnnííkkyy  aa  99..  rrooččnnííkk  ssee  zzaappoojjiillyy  ddoo  mmeezziinnáárrooddnnííhhoo  pprroojjeekkttuu  PPEENN--PPAALLSS  ––  

nněěkkoolliikkaamměěssííččnníí  ssppoolluupprrááccee  ssee  šškkoolloouu  vv  RRuummuunnsskkuu  pprroossttřřeeddnniiccttvvíímm  iinntteerrnneettuu  

vv  aanngglliicckkéémm  jjaazzyyccee..  

  

TTIIMMSSSS  

PPrroobběěhhll  pprroojjeekktt  TTIIMMSSSS  ((TTRREENNDDSS  iinn  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  MMAATTHHEEMMAATTIICCSS  aanndd  

SSCCIIEENNCCEE  SSTTUUDDYY)),,  ppřřii  nněěmmžž  bbyyllii  tteessttoovváánníí  žžááccii  44..BB  zz  mmaatteemmaattiicckkýýcchh  aa  

ppřříírrooddoovvěěddnnýýcchh  vvěěddoommoossttíí  aa  ddoovveeddnnoossttíí,,  tteessttoovváánníí  pprroovveeddllii  ooddbboorrnníí  pprraaccoovvnnííccii  ppoodd  

ddoohhlleeddeemm  ČČŠŠII..  

  

ŠŠTTÍÍTTKKOOVVÁÁNNÍÍ  ŠŠKKOOLLYY  

VV  zzáářříí  22001100  pprroobběěhhll  eenneerrggeettiicckkýý  aauuddiitt  šškkoollyy,,  jjeehhoožž  vvýýsslleeddkkeemm  bbyylloo  ppřřiidděělleenníí  

eenneerrggeettiicckkééhhoo  ššttííttkkuu  hhllaavvnníí  bbuuddoovvěě  šškkoollyy,,  kktteerrýý  jjee  uummííssttěěnn  nnaa  pprrůůččeellíí  šškkoollyy,,  vveeddllee  

vvssttuuppuu  ddoo  aarreeáálluu..  ŠŠttíítteekk  bbyyll  ssllaavvnnoossttnněě  ooddhhaalleenn  zzaa  ppřřííttoommnnoossttii  ssttaarroossttyy  mměěssttaa,,  ppoolliittiikkaa  

pprroo  ZZddrraavváá  mměěssttaa  MM  2211  aa  pprraaccoovvnnííkkůů  OOddbboorruu  žžiivvoottnnííhhoo  pprroossttřřeeddíí  MMÚÚ  LLiittoomměěřřiiccee..  

ŠŠkkoollaa  ssee  ttaakk  ppřřiippoojjiillaa  kk  ddaallššíímm  šškkoolláámm  aa  oobbjjeekkttůůmm  vvee  mměěssttěě  vvyybbaavveennýýmm  eenneerrggeettiicckkýýmm  

ššttííttkkeemm..  

  

  

pp))  ÚÚddaajjee  oo  zzaappoojjeenníí  šškkoollyy  ddoo  ddaallššííhhoo  vvzzdděělláávváánníí  aa  cceelloožžiivvoottnnííhhoo  uuččeenníí::  

----------------------------------------------      

    ŠŠkkoollaa  ssee  vv  rrooccee  22001100//22001111  ddoo  ddaallššííhhoo  vvzzdděělláávváánníí  aa  cceelloožžiivvoottnnííhhoo  uuččeenníí  nneezzaappoojjiillaa  

  

  

qq))  ÚÚddaajjee  oo  ppřřeeddlloožžeennýýcchh  aa  šškkoolloouu  rreeaalliizzoovvaatteellnnýýcchh  pprroojjeekktteecchh  ffiinnaannccoovvaannýýcchh  zz  

cciizzíícchh  zzddrroojjůů::      

----------------------------------------------  

EEUU  ppeenníízzee  šškkoolláámm    

ŘŘeeddiitteell  šškkoollyy  jjmmeennoovvaall  uužžššíí  pprroojjeekkččnníí  ttýýmm  pprroo  ččeerrppáánníí  ppeenněězz  zz  pprroojjeekkttuu  EEUU  ppeenníízzee  

šškkoolláámm..  HHllaavvnníímm  pprroojjeekkttoovvýýmm  mmaannaažžeerreemm  bbyyll  jjmmeennoovváánn  IInngg..  ZZnnoojjeemmsskkýý,,  kktteerrýý  ttaakkéé  

aabbssoollvvoovvaall  šškkoolleenníí  kk  pprroojjeekkttuu  ((vviizz  ppřříílloohhaa..  22))..  VVzznniikkll  pprroojjeekktt  „„CChhyyttrráá  šškkoollaa,,““  kktteerrýý  bbyyll  

sscchhvváálleenn  rroozzhhooddnnuuttíímm  MMŠŠMMTT  ((čč..jj..  33007733//22001111--4466))    ppoodd  rreeggiissttrraaččnníímm  ččíísslleemm  

CCZZ..11..0077//11..44..0000//2211..22117744..  3300..  ččeerrvvnnaa  22001111  pprroobběěhhllyy  ppoohhoovvoorryy  ss  ppeeddaaggooggiicckkýýmmii  

pprraaccoovvnnííkkyy  nnaa  ttéémmaa  jjeejjiicchh  zzaappoojjeenníí  ddoo  pprroojjeekkttuu  aa  ooččeekkáávvaannéé  vvýýssttuuppyy..  ZZáárroovveeňň  

pprroobběěhhlloo  11..  šškkoolleenníí  kk  pprroobblleemmaattiiccee  ttvvoorrbbyy  uuččeebbnníícchh  mmaatteerriiáállůů  aa  DDVVPPPP..  

VV  ččeerrvveennccii  aa  ssrrppnnuu  22001111  ppaakk  pprroobběěhhlloo  vvyyhhllááššeenníí  aa  uuzzaavvřřeenníí  vvýýbběěrroovvééhhoo  řříízzeenníí  

kk  ppoořříízzeenníí  IICCTT  vvyybbaavveenníí  pprroo  rreeaalliizzaaccii  pprroojjeekkttuu..  

  

  



  

  

  

OOvvooccee  ddoo  šškkooll  

MMaassaarryykkoovvaa  zzáákkllaaddnníí  šškkoollaa  ii  nnaaddáállee  ppookkrraaččoovvaallaa    vv  úúččaassttii  nnaa    pprroojjeekkttuu    OOvvooccee  ddoo  šškkooll,,  

ccoožž  jjee  zzáálleežžiittoosstt  ffiinnaannccoovvaannáá  aa  řříízzeennáá  SSttááttnníímm  zzeemměědděěllsskkýýmm  iinntteerrvveennččnníímm  ffoonnddeemm  ČČRR..  

TTeenn  ttaakkéé  kkoonnttrroolloovvaall  nnáálleežžiittoossttii  ffuunnggoovváánníí  pprroojjeekkttuu  ((vviizz  ppřříílloohhaa  čč..    44))..  

  

  

rr))  ÚÚddaajjee  oo  pprreezzeennttaaccii  šškkoollyy  nnaa  vveeřřeejjnnoossttii::    

------------------------------------------------  

ZZpprráávvyy  aa  iinnffoorrmmaaccee  oo  dděěnníí  vvee  šškkoollee  ssee  ddoossttáávvaajjíí  vveeřřeejjnnoossttii  ii  rrooddiiččůůmm  pprroossttřřeeddnniiccttvvíímm  

nněěkkoolliikkaa  iinnffoorrmmaaččnníícchh  ttookkůů..  ZZáákkllaaddeemm  jjssoouu  sscchhůůzzkkyy  vvýýbboorrůů  aa  ččlleennůů  SSRRPPDDŠŠ  22  xx  rrooččnněě..  

VV  ppřřííppaadděě  mmiimmoořřááddnnýýcchh  uuddáálloossttíí  ččii  aakkccíí  ddoocchháázzíí  kk  ddííllččíímm  sscchhůůzzkkáámm  mmiimmoo  ssttaannoovveennéé  

tteerrmmíínnyy..  PPrroo  vveeřřeejjnnoosstt  sslloouužžíí  wweebboovvéé  ssttrráánnkkyy  šškkoollyy,,  kkaamm  ppřřiissppíívváá  vveellkkáá  ččáásstt  

ppeeddaaggooggiicckkééhhoo  ssbboorruu  ii  ddrruužžiinnyy..  ŠŠkkoollaa  úúzzccee  ssppoolluupprraaccuujjee  ii  ss  mmééddiiii..  BByyllaa  uussttaavveennaa  

ffuunnkkccee  PPRR  pprroo  pprreezzeennttaaccii  šškkoollyy  aa  jjeejjíícchh  aakkccíí..  IInnffoorrmmaaccee  oo  šškkoollnníímm  dděěnníí  jjssoouu  pprraavviiddeellnněě  

ppuubblliikkoovváánnyy  vv::    MMěěssíícc  vv  rreeggiioonnuu,,  DDeennííkk  LLiittoomměěřřiicckkaa,,  nnaa  wweebboovvéémm  ppoorrttáálluu  

LLiittoommeerriicckkoo2244  ii  vv  mmííssttnníí  kkaabbeelloovvéé  tteelleevviizzii  TTVV  LLiittoomměěřřiicc..  NNěěkkoolliikkrráátt  vvyyššllyy  ččlláánnkkyy  ii  

vv  MMllaaddéé  ffrroonnttěě  DDnneess  ((rreeggiioonnáállnníí  ppřříílloohhaa))..  SSppoolluupprraaccuujjee  ssee  ii  ss  ČČeesskkýýmm  rroozzhhllaasseemm  

SSeevveerr..      

DDaallššíí  ffoorrmmoouu  iinnffoorrmmoovvaannoossttii  vveeřřeejjnnoossttii  oo  dděěnníí  vvee  šškkoollee  jjssoouu  jjeeddnnáánníí  šškkoollsskkéé  rraaddyy,,  

kktteerráá  ssee  sscchháázzeellaa  vv  řřááddnnýýcchh  jjeeddnnáánníícchh  ii  vv  mmiimmoořřááddnnýýcchh  tteerrmmíínneecchh  ((vviizz  ppřříílloohhaa  čč..  77))..  

  

  

ss))  PPrrááccee  vvýýcchhoovvnnéé  aa  kkaarriiéérroovvéé  ppoorraaddkkyynněě::  

--------------------------------------------------  

ZZáářříí  22001100  ––  kkoonnzzuullttaaccee  ss  vvyyuuččuujjííccíímmii  oohhlleeddnněě  žžáákkůů  ss  SSPPUU  aa  SSPPCCHH,,  nnáásslleeddnněě  bbyyllyy  

vvyypprraaccoovváánnyy  IInnddiivviidduuáállnníí  pplláánnyy    žžáákkůů  vvee  ssppoolluupprrááccii  ss  PPPPPP,,  SSPPCC  LLiittoomměěřřiiccee  aa  TTeepplliiccee..  

ŘŘííjjeenn  22001100  zzaahháájjeenníí  pprrááccee  vv  oobbllaassttii  pprrooffeessiioonnáállnníí  aa  pprrooffeessnníí  oorriieennttaaccee  vvyycchháázzeejjííccíícchh  

žžáákkůů  ZZŠŠ  aa  ppoorraaddeennssttvvíí  pprroo  žžáákkyy  kkee  ssttuuddiiuu  nnaa  vvíícceelleettýýcchh  ggyymmnnáázziiíícchh..  

ZZaahháájjeenníí  ččiinnnnoossttii  DDyysslleekkttiicckkéé  aammbbuullaannttnníí  ppoorraaddnnyy..  

LLiissttooppaadd  22001100  ––  řřaaddaa  aakkccíí  kk  vvoollbběě  ppoovvoolláánníí  ––  vvýýssttaavvaa  ŠŠkkoollaa  22001100,,  DDnnyy  ootteevvřřeennýýcchh  

ddvveeřříí  ((SSŠŠHHGGTTSS  LLiittoomměěřřiiccee)),,  zzaaččaallaa  ppřříípprraavvaa  ppřřiihhllááššeekk  nnaa  ssttřřeeddnníí  šškkoollyy  aa  uuččiilliiššttěě..  

TTřřííddnníí  uuččiitteell  99..  ttřřííddyy  nnaavvššttíívviill  ssee  žžáákkyy  ÚÚřřaadd  pprrááccee  vv  LLiittoomměěřřiiccíícchh  ––  kkoonnzzuullttaaccee  ss  ppíí  

LLeevvkkoovvoouu  ((ppoorraaddccee  pprroo  vvoollbbuu  ppoovvoolláánníí))..  

PPřříípprraavvaa  ppřřiihhllááššeekk  nnaa  SSŠŠ  aa  SSOOUU..  NNáávvššttěěvvaa  ÚÚřřaadduu  pprrááccee  vv  LLiittoomměěřřiiccíícchh  ––  vvoollbbaa  

ppoovvoolláánníí..  

PPrroossiinneecc  22001100  ––  ppřřiihhlláášškkyy  nnaanneeččiissttoo,,  žžááccii  oobbddrržžeellii  pprroo  sseebbee  aa  ssvvéé  rrooddiiččee  ZZPPRRAAVVOODDAAJJ  

kk  ppřřiijjíímmaaccíímmuu  řříízzeenníí..  

LLeeddeenn  22001111  ––  vvyyppllňňoovváánníí  ppřřiihhllááššeekk,,  ttvvoorrbbaa  VVýýssttuuppnníícchh  hhooddnnoocceenníí  žžáákkůů  vvyycchháázzeejjííccíícchh  

aa  žžáákkůů  ssee  zzáájjmmeemm  oo  ssttuuddiiuumm  nnaa  vvíícceelleettéémm  ggyymmnnáázziiuu..  

BBřřeezzeenn  22001111  ––  UUzzaavvřřeenníí  aaggeennddyy  ppřřiijjíímmaaccíícchh  řříízzeenníí,,  vvyyppllnněěnníí  aa  ppoottvvrrzzeenníí  ZZááppiissoovvýýcchh  

llííssttkkůů  ..  

DDuubbeenn  22001111  ––  11..  kkoolloo  ppřřiijjíímmaaccííhhoo  řříízzeenníí..  

KKvvěětteenn  22001111  --  uuzzaavvřřeenníí  22..  kkooll  ppřřiijjíímmaaccíícchh  řříízzeenníí  uu  nneeppřřiijjaattýýcchh  žžáákkůů..  

ČČeerrvveenn  22001111  ––  ssllaavvnnoossttnníí  uuzzaavvřřeenníí  ppoovviinnnnéé  šškkoollnníí  ddoocchháázzkkyy  uu  vvyycchháázzeejjííccíícchh  žžáákkůů  99..  aa  

88..  ttřříídd..  

BBěěhheemm  rrookkuu  ––  pprroobběěhhllyy  ppoohhoovvoorryy  ssee  žžáákkyy,,  rrooddiiččii  aa  ppeedd..  pprraaccoovvnnííkkyy,,  kktteerréé  ssee  ttýýkkaallyy  

kkáázzeeňňsskkýýcchh  aa    pprroossppěěcchhoovvýýcchh  pprroobblléémmůů  žžáákkůů..  



ŽŽááccii  88..  rrooččnnííkkuu  ssee  zzúúččaassttnniillii  nněěkkoolliikkaa  aakkccíí  ((pprreezzeennttaaccee,,  vvýýssttaavvyy,,  ppřřeeddnnáášškkyy))    

vv  pprroojjeekkttuu  ŠŠiikkoovvnnéé  rruuccee  mmaajjíí  bbuuddoouuccnnoosstt,,  kktteerrýý  mmáá  zzaa  úúkkooll  oožžiivviitt  zzáájjeemm  žžáákkůů  oo  uuččeebbnníí  

oobboorryy..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

33..  PPřříílloohhyy  
  

  

  

  

čč..  11                AApprroobboovvaannoosstt  uuččiitteellůů  

  

čč..  22                VVzzdděělláávváánníí  uuččiitteellůů  

  

čč..  33                VVýýsslleeddkkyy  vvzzdděělláávváánníí  žžáákkůů  

  

čč..  44              ÚÚddaajjee  oo  vvýýsslleeddccíícchh  iinnssppeekkccíí  pprroovveeddeennýý  ČČŠŠII  aa  úúddaajjee  oo  ddaallššíícchh          

                    kkoonnttrroolláácchh  

  

čč..  55              ŠŠkkoollnníí  aa  mmiimmoošškkoollnníí  aakkttiivviittyy    

  

čč..  66      PPoožžaaddaavvkkyy  nnaa  rroozzppooččeett  ((  ddoottaaccee  ))  pprroo  rrookk  22001122  

  

čč..  77      ŠŠkkoollsskkáá  rraaddaa  

  

čč..  88      ÚÚddaajjee  oo  pprreevveennccii  ssoocciiáállnněě  ppaattoollooggiicckkýýcchh  jjeevvůů  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    



PPřříílloohhaa  čč..  11  

  

 Učitelé aprobace 2010 / 2011 
  

ŘŘeedd..  šškk..::  MMggrr..  KKaarreell  KKyynnzzll        11996688  TTVV,,  ZZ  IIIIII..sstt        

ZZáásstt..řř::    MMggrr..  PPeettrr  HHooššeekk        11997777  ČČJJ,,  DD  IIIIII..sstt        

  

11..  ssttuuppeeňň  

  

11..AA    MMggrr..  LLeennkkaa  KKrraauussoovváá          11997711  11..  sstt..          

11..BB    BBcc..HHeelleennaa  PPrroošškkoovváá        11996644  vvyycchh..  ++  SSpp    

22..AA    MMggrr..  OOnnddřřeejj  KKuubbiiššttaa        11998800  11..  sstt          

22..BB    MMggrr..  LLeennkkaa  PPoommyykkaacczzoovváá      11996655  11..  sstt..        

33..AA    MMggrr..  HHaannaa  HHaavvlloovváá        11996666  11..  sstt..  ++  SSpp      

33..BB    MMggrr..  JJiittkkaa  HHrruubbáá          11997766  11..  sstt..        

44..AA    MMggrr..  JJaarroossllaavvaa  CChhlluuppááččoovváá  FFiilliipp..    11996677  11..  sstt..        

44..BB    MMggrr..  HHaannaa  KKuullddoovváá        11997733  11..  sstt..        

55..AA    BBcc..  MMaarrttiinnaa  NNoovváákkoovváá      11997700  vvyycchh..  ++  SSpp        

55..BB    MMggrr..  JJiittkkaa  ZZeemmaannoovváá        11996655  11..  sstt..  ++  SSpp      

    

22..  ssttuuppeeňň  

  

66..AA    MMggrr..  JJaarroossllaavv  RRaaddiimmsskkýý      11997700  MM,,  ZZTT        

66..BB    MMggrr..  VVllaassttaa  HHaammmmeerroovváá      11995544  RRJJ,,  DD    

77..AA    MMggrr..  PPaavveell  VVrráánnaa        11998800        FFJJ,,  OOVV                    

77..BB    MMggrr..  RReennaattaa  MMüülllleerroovváá      11996666  RRJJ,,  ZZ,,AAJJ          

88..AA    MMggrr..  ZZddeennkkaa  MMěěhhýýžžoovváá      11995566  11..  sstt..  ++  NNJJ        

88..BB    MMggrr..  MMaarrcceellaa  KKaabbááttoovváá      11996677  ČČJJ,,  DD  IIIIII..sstt..      

99..BB  IInngg..  LLuukkáášš  ZZnnoojjeemmsskkýý      11998800  SSŠŠ  uuččiitteell,,  uuččiitteell  ooddbboorrnn..            

                                                                                                                                                                                                                      ppřř..    IIIIII..sstt..    

BBeezzttřřííddnníí  

  

uuččiitteellkkaa    LLeennkkaa  CCíízzoovváá        11998844        ČČJJ,,VVVV    IIIIII..sstt  

uuččiitteellkkaa      MMggrr..  IIvveettaa  DDrraaggooňňoovváá                                            11997766        11..  sstt..,,VVVV,,  AAJJ      

uuččiitteellkkaa                          MMggrr..  KKlláárraa  FFiilliippoovváá      11998811  NNJJ,,  FFJJ        

uuččiitteellkkaa    SSaarraahh  MMaarriiee  GGoooodd      11997799  BBaacchheelloorr  

uuččiitteellkkaa    MMggrr..  LLeeoonnaa  KKooččíí      11997700  MM,,  ZZ  IIIIII..sstt..        

uuččiitteellkkaa    MMggrr..  MMaarriiee  ŘŘeeppííkkoovváá      11994455  FF,,TTPP    

uuččiitteellkkaa                                  MMggrr..  EEvvaa  ŠŠáámmaalloovváá      11994466  MM,,  FF              

  

ŠŠDD  

VVeeddoouuccíí  vvyycchhoovvaatteellkkaa  SSttaanniissllaavvaa  SSýýkkoorroovváá    11996611  vvyycchh..        

vvyycchhoovvaatteellkkaa      MMiicchhaaeellaa  AAddáámmkkoovváá    11997777  vvyycchh..    

vvyycchhoovvaatteellkkaa      MMoonniikkaa    BBööhhmmoovváá    11996633  vvyycchh..          

vvyycchhoovvaatteellkkaa      JJiittkkaa  NNeessvvoorroovváá    11996688  vvyycchh..    

vvyycchhoovvaatteellkkaa      JJaannaa  TToommaannoovváá    11998888  llyycceeuumm          

      

MMaatteeřřsskkáá  ddoovvoolleennáá  

VVeerroonniikkaa  VVaalleennttoovváá  vvyycchhoovvaatteellkkaa  

  



  

PPřříílloohhaa  čč..  22    

                

VVZZDDĚĚLLÁÁVVÁÁNNÍÍ  PPEEDDAAGGOOGGIICCKKÝÝCCHH  PPRRAACCOOVVNNÍÍKKŮŮ  
  

DDooppllňňuujjííccíí  vvzzdděělláánníí  pprroo  zzíísskkáánníí  kkvvaalliiffiikkaaccee  uuččiitteell  11..  ssttuuppnněě  zzáákkllaaddnníí  šškkoollyy::  oobboorr  SSppeecciiáállnníí  

ppeeddaaggooggiikkaa  --  uuččiitteellssttvvíí,,  UUnniivveerrzziittaa  JJ..  AA..  KKoommeennsskkééhhoo  PPrraahhaa  ss..rr..oo,,  RRoohhááččoovvaa  6633,,  113300  0000  PPrraahhaa  

33  ((IIČČOO  4466335588997788)),,  kkoommbbiinnoovvaannéé    ssttuuddiiuumm  vv  ddééllccee  22  ssttuuddiijjnníícchh  lleett  oodd  zzáářříí  22000099  ddoo  ččeerrvvnnaa  

22001111  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  11  uuččiitteell      

  

KKoooorrddiinnááttoorr  ŠŠVVPP    --  ssttuuddiiuumm  kk  vvýýkkoonnuu  ssppeecciiaalliizzoovvaannýýcchh  ččiinnnnoossttíí  ddllee  vvyyhhlláášškkyy  čč..  331177//22000055  SSbb..  

úúnnoorr  22001100  ––  kkvvěětteenn  22001111  ((NNIIDDVV  ÚÚssttíí  nnaadd  LLaabbeemm))  ––      225500  hhooddiinn  ((ččíísslloo  pprrooggrraammuu  1100--0066--1166--0033))    

…………………………………………………………………………………………....……………………………………………………………………………………....  11  uuččiitteell  

  

  

KKvvaalliiffiikkaaččnníí  ssttuuddiiuumm  pprroo  řřeeddiitteellee  šškkooll  aa  šškkoollsskkýýcchh  zzaařříízzeenníí““      lliissttooppaadd  22001100  ––  kkvvěětteenn  22001111  

((NNIIDDVV  ÚÚssttíí  nnaadd  LLaabbeemm))    --  114444  hhooddiinn    ((ččíísslloo  pprrooggrraammuu  1100--0066--1166--5511))    

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  řřeeddiitteell  ++  zzáássttuuppccee  

  

KKuurrzz  iinnssttrruukkttoorrůů  šškkoollnnííhhoo  llyyžžoovváánníí    ((AAŠŠSSKK))  22..  ––  66..  11..  22001111    --  4400  hhooddiinn…………....………………22  uuččiitteelléé  

  

IInnoovvaaccee  vvee  vvzzdděělláánníí    1111..  --  1144..  22001111  kkoonnffeerreennccee  1122..  44..  22001111  ((HHYYLL  ss..rr..oo..))  ––  11  ddeenn  

…………………………………………………………………………………………………………....……………………………………………………………………..  22  uuččiitteelléé  

  

ZZeemměěppiiss  iinntteerraakkttiivvnněě  ––  sseemmiinnáářř  pprroo  uuččiitteellee  zzeemměěppiissuu  1188..  1111..  22001100  ((UUJJEEPP  ÚÚssttíí  nnaadd  LLaabbeemm))  ––    

  44  hh  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  11  uuččiitteell  

  

SSoouuččaassnnáá  ggeeooggrraaffiiee    pprroo  uuččiitteellee  ––  ooddbboorrnnýý  sseemmiinnáářř  22..  22..  22001111  ((UUJJEEPP  ÚÚssttíí  nnaadd  LLaabbeemm))  ––  

  44  hhooddiinnyy  ((OOPPVVKK  CCZZ..11..0077//22..33..0000//0099..00112211))      

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…………………………....  11  uuččiitteell  

  

EEUU  ppeenníízzee  šškkoolláámm    --  mmoonniittoorroovvaaccíí  zzpprráávvaa,,  iinnffoorrmmaaccee  kk  pprroojjeekkttuu  EEUU  ppeenníízzee  šškkoolláámm  2200..  44..  

22001111  ((NNIIDDVV  ÚÚssttíí  nnaadd  LLaabbeemm))    66  hh    …………………………………………………………………………............................................  11  uuččiitteell      

  

PPřříípprraavvaa  pprroojjeekkttůů  nnaa  zzáákkllaaddnníí  šškkoollee  aa  vvyyuužžíívváánníí  IICCTT  vvee  vvýýuuccee  pprroo  zzáákkllaaddnníí  šškkoollyy  2233..  33..  22001111  

((CCeennttrruumm  vvzzdděěllaannoossttii  LLiibbeerreecckkééhhoo  kkrraajjee))  ––  55  hhooddiinn  ((čč..jj..  33338855//1100--2255--2277))        

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………....  11  uuččiitteell  

  

PPrraaccoovvnníí  sseettkkáánníí  ŠŠkkoollnníícchh  mmeettooddiikkůů  pprreevveennccee  ssoocc..  ppaatt..  jjeevvůů  ––  pprraavviiddeellnnéé  sseettkkáávváánníí  --  řřííjjeenn,,  

úúnnoorr,,  kkvvěětteenn  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....  ……..  11  uuččiitteell  

  

    

PPrroojjeekktt::  ZZvvýýššeenníí    kkvvaalliittyy  řříízzeenníí  nnaa  MMÚÚ  LLiittoomměěřřiiccee  2266..  1100..    22001100  aa    33..  33..  22001111  ((MMÚÚ  

LLiittoomměěřřiiccee,,  MM..CC..TTRRIITTOONN))  88  hhooddiinn  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....řřeeddiitteell      

  

  

  



Příloha č. 3

Výsledky vzdělávání žáků

PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY ŠK.ROK 2010 / 2011, I. POLOLETÍ
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1 2 3 1 2 3 4 5 - p 1 2 3

I.A Mgr. Lenka Krausová 26 12 14 26 181 1 1,01 26 703 703 27,04 27,04

I.B Bc. Helena Prošková 28 12 16 28 189 1,00 27 876 876 31,29 31,29

II.A Mgr. Ondřej Kubišta 27 16 11 27 182 7 1,04 27 565 565 20,93 20,93

II.B Mgr. Lenka Pomykaczová 25 11 14 25 162 6 1,04 24 949 949 37,96 37,96

III.A Mgr. Hana Havlová 27 17 10 24 3 182 28 6 1,19 27 1375 1375 50,93 50,93

III.B Mgr. Jitka Hrubá 27 17 10 23 4 187 23 6 1,16 27 1281 1281 47,44 47,44

IV.A Mgr. Hana Kuldová 21 10 11 14 7 118 49 13 1,42 20 1002 1002 47,71 47,71

IV.B Mgr. Jaroslava Chlupáčová Filipová 21 7 14 11 10 122 40 27 1,50 21 798 798 38,00 38,00

V.A Bc. Martina Nováková 27 20 7 21 6 138 47 12 1 1,37 22 715 715 26,48 26,48

V.B Mgr. Jitka Zemanová 27 19 8 19 8 179 41 21 2 1,37 27 1284 1284 47,56 47,56

VI.A Mgr. Jaroslav Radimský 27 18 9 6 20 1 162 101 62 25 1 1,87 27 1449 1449 53,67 53,67

VI.B Mgr. Vlasta Hammerová 24 11 13 13 11 198 75 24 2 1,43 23 1126 1126 46,92 46,92

VII.A Mgr. Pavel Vrána 25 18 7 7 18 215 77 72 11 1,68 25 1570 1570 62,80 62,80

VII.B Mgr. Renata Müllerová 25 17 8 7 15 3 193 83 65 29 5 1,85 25 1820 1820 72,80 72,80

VIII.A Mgr. Zdenka Měhýžová 20 13 7 5 10 5 113 74 52 35 11 2,15 16 2 1 1430 1430 71,50 71,50

VIII.B Mgr. Marcela Kabátová 18 13 5 7 11 145 52 30 39 4 1,86 18 804 804 44,67 44,67

IX.B Ing. Lukáš Znojemský 25 16 9 7 17 1 220 90 72 16 2 1,73 25 1655 1655 66,20 66,20

CELKEM/POČET 420 247 173 270 140 10 2886 794 462 160 19 4 x 407 2 1 19402 19402 0 x x x

PROCENT v 59 41 64 33 2 67 18 11 4 0 0 x 99 0 0 v 100 0 x x x

PRŮMĚR 25 15 10 16 8 1 170 47 27 9 1 0 1,45 24 0 0 1141 1141 0 46,7 46,7 0

Zpracováno programem dm Vysvědčení

P R O S P Ě C H

POČET ZNÁMEK

ABSENCE

CELKEM VE TŘÍDĚ PRŮMĚR NA ŽÁKACELKOVÝ

CHOVÁNÍ
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Příloha č. 3

Výsledky vzdělávání žáků

PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY ŠK.ROK 2010 / 2011, II. POLOLETÍ
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1 2 3 1 2 3 4 5 - p 1 2 3

I.A Mgr. Lenka Krausová 26 12 14 26 182 1,00 26 1072 1072 41,23 41,23

I.B Bc. Helena Prošková 28 12 16 28 190 1,00 27 1188 1188 42,43 42,43

II.A Mgr. Ondřej Kubišta 27 16 11 27 180 9 1,05 27 1058 1058 39,19 39,19

II.B Mgr. Lenka Pomykaczová 25 11 14 24 1 149 18 1 1 1,12 24 1280 1280 51,20 51,20

III.A Mgr. Hana Havlová 27 17 10 20 7 151 51 13 1 1,37 27 1556 1556 57,63 57,63

III.B Mgr. Jitka Hrubá 27 17 10 22 5 189 17 10 1,17 27 1683 1683 62,33 62,33

IV.A Mgr. Hana Kuldová 21 10 11 13 8 130 43 15 1 1,40 21 1251 1251 59,57 59,57

IV.B Mgr. Jaroslava Chlupáčová Filipová 21 7 14 10 11 127 34 28 1,48 21 1281 1281 61,00 61,00

V.A Bc. Martina Nováková 27 20 7 14 13 152 66 22 3 1,49 27 1274 1274 47,19 47,19

V.B Mgr. Jitka Zemanová 27 19 8 19 8 178 36 22 7 1,42 27 986 986 36,52 36,52

VI.A Mgr. Jaroslav Radimský 27 18 9 6 20 1 152 97 71 28 3 1,95 27 1833 1833 67,89 67,89

VI.B Mgr. Vlasta Hammerová 24 11 13 12 12 177 98 23 4 1,52 23 1315 1315 54,79 54,79

VII.A Mgr. Pavel Vrána 25 18 7 8 17 189 96 70 20 1,79 25 2051 2051 82,04 82,04

VII.B Mgr. Renata Müllerová 25 17 8 5 19 1 185 76 67 43 4 1,95 24 1 2260 2248 12 90,40 89,92 0,48

VIII.A Mgr. Zdenka Měhýžová 20 13 7 5 14 1 123 70 47 56 4 2,16 18 1 1 1435 1407 28 71,75 70,35 1,40

VIII.B Mgr. Marcela Kabátová 18 13 5 7 11 143 51 28 44 4 1,89 18 640 640 35,56 35,56

IX.B Ing. Lukáš Znojemský 25 16 9 6 19 203 93 78 26 1,82 25 2108 2100 8 84,32 84,00 0,32

CELKEM/POČET 420 247 173 252 165 3 2800 855 495 233 11 5 x 414 2 1 24271 24223 48 x x x

PROCENT v 59 41 60 39 1 64 19 11 5 0 0 x 99 0 0 v 100 0 x x x

PRŮMĚR 25 15 10 15 10 0 165 50 29 14 1 0 1,5 24 0 0 1428 1425 3 57,94 57,81 0,13

Zpracováno programem dm Vysvědčení
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Příloha č. 4 

 

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCÍ PROVEDENÝCH ČŠI A 

ÚDAJE O DALŠÍCH KONTROLÁCH 
 

ČŠI 

15. 9. 2010 proběhla inspekce ČŠI zaměřená na odstranění nedostatků zjištěných při 

inspekční činnosti konané ve dnech 1. – 5. 12. 2008. 

Celkové hodnocení školy: …Ředitel přijal účinná opatření na základě předchozích zjištění 

ČŠI. Nedostatky popsané v inspekční zprávě čj. ČŠI-01293/08-06 z roku 2008 byly 

odstraněny.   

 

Interní audit města Litoměřice 

14. a 17. 9. 2010 proběhla veřejnoprávní kontrola roku 2010 provedená Oddělením kontroly a 

interního auditu Města Litoměřice zaměřená na účetnictví a finanční výkazy za období 1. 1. 

2010 – 31. 8. 2010 

Závěr – celkové shrnutí: …byly předloženy veškeré požadované materiály týkající se 

kontrolovaného období. Kontrolní skupina konstatuje, že organizace v období 1. 1. – 31. 8. 

2010 prováděla účetní záznamy včas a v návaznosti na čerpání rozpočtu. Finanční výkazy 

mají vypovídající schopnost, jsou odevzdávány včas. Organizace má přehled o čerpání 

jednotlivých transferů. Příspěvky na anglický program organizace již nebude účtovat, jelikož 

celá tato agenda přechází na  občanské sdružení. 

 

Finanční úřad Litoměřice 

16. 6.  - 15. 7.  2011 byla provedena kontrola  prováděná Finančním úřadem  Litoměřice  se 

zaměřením na kontrolu daně  z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 

za zdaňovací období 2010  

Výsledek kontroly:... byly  zjištěny rozdíly mezi skutečně sraženou daní  ze závislé činnosti a 

daní, která měla být sražena zaměstnancům se souběhem hlavního pracovního poměru a 

dohody o provedení práce. Rozdíl vznikl chybným poskytováním měsíční slevy na poplatníka. 

Rozdíl v dani organizace uhradí. 

 

Státní zemědělský intervenční fond 

6. 1. , 4. 3., 31. 3.,  2. 4.  a  9. 8. 2011 proběhly kontroly Státního zemědělského intervenčního 

fondu  na realizaci projektu Ovoce do škol.  

Výsledky kontrol: kontroly neshledaly žádné závady.  

 

Okresní správa sociálního zabezpečení Litoměřice 

17. 1. 2011 proběhla plánovaná kontrola pojistného, plnění povinností v nemocenském 

pojištění a v důchodovém pojištění 

Výsledky kontroly: kontroly shledaly veškeré kontrolované oblasti bez závad, dokumentace 

je vedena podle předpisů a nebyl uložena žádná nápravná opatření 

 

Úřad práce 

22. 2. a 4. 3. 2011 proběhla kontrola dodržování pracovněprávních předpisů za celý rok 2010 

Výsledky kontrol: nebylo zjištěno porušení plnění povinného podílu zaměstnávání osob se 

ZTP 

 

 

 



Pedagogicko-psychologická poradna Teplice 

14. 1. 2011 proběhla kontrola a konzultace s pracovníky PPP Teplice ve věci dalšího 

vzdělávání postiženého žáka s DMO a SPU – kontrola dokumentace a IVP, další průběh 

vzdělávání žáka  

Výsledek kontroly: dokumentace vedená k žákovi je vedena v souladu s předpisy 

 

 



PPřříílloohhaa  čč..  55  //  11  

  

ŠŠkkoollnníí  aa  mmiimmoošškkoollnníí  aakkttiivviittyy  
  

PPřřeehhlleedd  aakkccíí    aa  ččiinnnnoossttíí  zzaa  šškkoollnníí  rrookk  22001100  //  22001111  

  

  

11))  AAKKCCEE  ŠŠKKOOLLYY,,  ZZAAPPOOJJEENNÍÍ  ŠŠKKOOLLYY::  

  

  

aa))  LLVVVVZZ    vvýýbběěrr  šškkoollyy::  cchhaattaa  HHrroommoovvkkaa,,  ŠŠppiinnddlleerrůůvv  MMllýýnn    33..  11..––  77..  11..  22001111    

55..––  99..  ttřřííddyy  

LLVVVVZZ    77..  ttřříídd::    VVííttkkoovviiccee  vv  KKrrkkoonnooššíícchh        1199..  22..  ––    2266..  22..  22001111            77..AA  

        VVííttkkoovviiccee  vv  KKrrkkoonnooššíícchh        2266..  22..  --  55..  22..    22001111                  77..BB  

    

bb))  OOzzddrraavvnnéé  ppoobbyyttyy  aa  ŠŠVVPP::  

  

HHeejjnniiccee        1133..  66..  --1177..66..  22001111    ((66..BB))  

RRiicccciioonnee  IIttáálliiee          1100..--  1199..  66..  22001111        ((33..AA,,  44..BB))  

BBaarrttooššoovvaa  PPeecc,,  ČČeesskkýý  rráájj    2299..55..  ––  33..  66..  22001111    ((33..BB))  

BBaarrttooššoovvaa  PPeecc,,  ČČeesskkýý  rráájj    11..  ––  66..  55..  22001111      ((11..AA))  

BBaarrttooššoovvaa  PPeecc,,  ČČeesskkýý  rráájj    1144..  ––  2200..  55..  22001111      ((22..AA))  

BBaarrttooššoovvaa  PPeecc,,  ČČeesskkýý  rráájj    1144..  ––  2200..  55..  22001111      ((22..BB))  

BBaarrttooššoovvaa  PPeecc,,  ČČeesskkýý  rráájj    11..  ––  66..  55..  22001111      ((55..AA))  

BBaarrttooššoovvaa  PPeecc,,  ČČeesskkýý  rráájj    11..  ––  66..  55..  22001111      ((55..BB))  

HHrroommoovvkkaa  ŠŠppiinnddlleerrůůvv  MMllýýnn    1188..  ––  2244..  66..  22001111      ((11..BB))  

RRyynnoollttiiccee  --PPoolleessíí      66..  ––  1100..  66..  22001111                                            ((99..BB))  

  

  
  

cc))  PPoozznnáávvaaccíí  zzáájjeezzdd  ddoo    NNěěmmeecckkaa::  BBeerrllíínn  ++  TTrrooppiiccaall  IIssllaannddss  44..  ––  55..  1111..  22001100  žžááccii  22..  ssttuuppnněě  

((1155  žžáákkůů))    

            PPoozznnáávvaaccíí  zzáájjeezzdd  ddoo    VVeellkkéé  BBrriittáánniiee::  LLoonnddýýnn,,  SSttoonneehheennggee,,  OOxxffoorrdd,,  SSttrraattttffoorrdd,,  WWiinnssddoorr    

                1199..--  2244..  55..  22001111    žžááccii  88..  aa  99..  ttřříídd        

  

            

dd))  JJeeddnnooddeennnníí  ttřřííddnníí  vvýýlleettyy::  

FFrraannttiišškkoovvyy  LLáázznněě            66..BB,,  77..BB  

ÚÚssttíí  nnaadd  LLaabbeemm          88..  AA,,  88..BB  

LLiibboocchhoovviiccee  ((zzáářříí))        11..AA,,  11..BB  

ZZOOOO  PPrraahhaa          22..AA,,  22..BB  

SSkkaannzzeenn  PPřřeerroovv  nnaadd  LLaabbeemm      22..AA,,  22..BB  

ZZáámmeekk  SSttrráánnoovv        44..  AA,,  44..BB  

PPrraahhaa            44..AA,,  44..  BB  

PPrraahhaa              55..AA,,  55..BB  

RRaaddoobbýýll          55..AA,,  55..BB  

PPookkrraattiicckkýý  rryybbnnííkk        55..AA,,  55..BB  

PPoooohhřříí            11..BB  

PPííššťťaannyy          66..AA  

SSttřřeelleecckkýý  oossttrroovv        66..AA  



ee))  KKuullttuurrnníí  aakkccee::    

DDiivvaaddeellnníí  ppřřeeddssttaavveenníí  ––  RRyycchhlléé  ššííppyy  --  DDiivvaaddlloo  KK..HH..  MMáácchhyy  LLiittoomměěřřiiccee  ((22..  

ssttuuppeeňň))  

DDiivvaaddeellnníí  ppřřeeddssttaavveenníí  ––  RRuummccaajjzz  ––  DDiivvaaddlloo  KK..HH..MMáácchhyy  LLiittoomměěřřiiccee  ((11..  ssttuuppeeňň))  

DDiivvaaddeellnníí  ppřřeeddssttaavveenníí  ––  GGeenneerráállkkaa  --  DDiivvaaddlloo  KK..HH..  MMáácchhyy  LLiittoomměěřřiiccee  ((88..  ––  99..  

ttřřííddyy))  

DDiivvaaddeellnníí  ppřřeeddssttaavveenníí  ––  DDvvaacceett  ttiissíícc  mmiill  ppoodd  mmoořřeemm  --  DDiivvaaddlloo  KK..HH..  MMáácchhyy  

LLiittoomměěřřiiccee  ((66..BB,,  77..BB))  

VVáánnooččnníí  kkoonncceerrtt  ZZUUŠŠ  --  KKoonncceerrtt  vv  DDKK  LLiittoomměěřřiiccee  ((cceelláá  šškkoollaa))  

VVáánnooččnníí  zzppíívváánníí  MMaassaarryykkoovvyy  zzáákkllaaddnníí  šškkoollyy  ((cceelláá  šškkoollaa))  

VVeelliikkoonnooččnníí  zzppíívváánníí  MMaassaarryykkoovvyy  zzáákkllaaddnníí  šškkoollyy  ((cceelláá  šškkoollaa))    

OOkkrreessnníí  vvllaassttiivvěěddnnéé  mmuuzzeeuumm  vv  LLiittoomměěřřiiccíícchh  ((33..  ttřřííddyy))  

DDiivvaaddeellnníí  ppřřeeddssttaavveenníí  ––  OO  zzllaattéé  rryybbccee  ((11..  ssttuuppeeňň))  

DDiivvaaddeellnníí  ppřřeeddssttaavveenníí  ddiivvaaddllaa  KKoolloobběěžžkkaa  ((šškkoollnníí  ddrruužžiinnaa))  

DDiivvaaddeellnníí  ppřřeeddssttaavveenníí  ––  PPrriinnccoovvéé  jjssoouu  nnaa  ddrraakkaa  ––  DDiivvaaddlloo  KK..HH..  MMáácchhyy  

LLiittoomměěřřiiccee  ((11..  ssttuuppeeňň))  

VVáánnooččnníí  vvýýssttaavvaa  DDDDMM  RRoozzmmaarrýýnn  

NNoocc  ss  AAnnddeerrsseenneemm  ––  KKnniihhoovvnnaa  KKaarrllaa  HHyynnkkaa  MMáácchhyy  ((šškkoollnníí  ddrruužžiinnaa))  

PPoohhááddkkoovvéé  ppííssnněě  ––  kkoonncceerrtt  

VVáánnooččnníí  ttrrhhyy  vv  LLiittoomměěřřiiccíícchh    --  vvyyssttoouuppeenníí  šškkoollnníí  ddrruužžiinnyy  

SSeevveerrooččeesskkáá  ggaalleerriiee  vvýýttvvaarrnnééhhoo  uumměěnníí  --  vvýýssttaavvaa  NNeemmaalluujjttee  ččeerrttaa  nnaa  zzeeďď    ((33..BB))    

SSeevveerrooččeesskkáá  ggaalleerriiee  vvýýttvvaarrnnééhhoo  uumměěnníí  --  vvýýssttaavvaa  FFrraannttoovvyy  iilluussttrraaccee    ((44..BB))    

OOppeerraa  PPrrooddaannáá  nneevvěěssttaa  ––  SSeevveerrooččeesskkéé  ddiivvaaddlloo  ÚÚssttíí  nnaadd  LLaabbeemm  ((88..  ttřřííddyy))  

BBaalleett  ––  LLaabbuuttíí  jjeezzeerroo  ––  SSeevveerrooččeesskkéé  ddiivvaaddlloo  ÚÚssttíí  nnaadd  LLaabbeemm    ((88..  ttřřííddyy))      

VVáánnooččnníí  kkoonncceerrtt  žžáákkůů  MMaassaarryykkoovvyy  ZZŠŠ  pprroo  DDoommoovv  sseenniioorrůů  vv  LLiittoomměěřřiiccíícchh  ((1100  

žžáákkůů))  

KKnniihhaa  pprroo  pprrvvňňááččkkaa  ––  aakkccee  kknniihhoovvnnyy  KK..HH..  MMáácchhyy  vv  LLiittoomměěřřiiccíícchh  ((11..  ttřřííddyy))  

FFiillmmoovvéé  ppřřeeddssttaavveenníí  ––  PPoohhááddkkaa  ss  HHuurrvvíínnkkeemm  ((11..  ssttuuppeeňň))  

FFiillmmoovvéé  ppřřeeddssttaavveenníí    --  SSííllaa  lliiddsskkoossttii  ((22..  ssttuuppeeňň))  

NNáávvššttěěvvaa  ggaalleerriiee  NNiiccooll  vv  LLiittoomměěřřiiccíícchh  ((44..  AA))  

LLiitteerráárrnníí  ppáássmmoo  pprroo  11..  aa  22..  ttřřííddyy  

DDaallššíí  pprrooggrraammyy  kknniihhoovvnnyy  KKaarrllaa  HHyynnkkaa  MMáácchhyy    

VVííttáánníí  oobbččáánnkkůů  ––  ddoopprroovvooddnnýý  pprrooggrraamm  šškkoollnníí  ddrruužžiinnyy  

    AAffrriicckkýý  ddeenn  ––  kkoonncceerrtt  ttaanneeččnnííkkůů  aa  bbuubbeennííkkůů  ((cceelláá  šškkoollaa))  

  

  

ff))  PPllaavveecckkýý  vvýýccvviikk        33..    aa  44..    ttřříídd  

  

gg))  DDoopprraavvnníí  vvýýcchhoovvaa  žžáákkůů  44..  ttřříídd  aa  11..  ttřříídd,,  šškkoollnníí  ddrruužžiinnyy  

  

  

hh))  PPllnněěnníí  mmiinniimmáállnnííhhoo  pprreevveennttiivvnnííhhoo  pprrooggrraammuu::  

PPřřeeddnnáášškkaa  ––  ČČaass  pprroomměěnn  ((66..  ttřřííddyy))  ––  pprroobblleemmaattiikkaa  ddoossppíívváánníí  

PPřřeeddnnáášškkaa  oo  šškkooddlliivvoossttii  kkoouuřřeenníí  ((33..  ttřřííddyy))  

PPřřeeddnnáášškkaa  oo  ppoohhllaavvnníímm  zzddrraavvíí  ((88..  ttřřííddyy))  --  SSppoolleeččnnoosstt  pprroo  pplláánnoovváánníí  rrooddiinnyy  aa  

sseexxuuáállnníí  vvýýcchhoovvuu  

TTeemmaattiicckkáá  vvyycchháázzkkaa  PPrrvvnníí  ppoommoocc  ss  ČČCCKK  

--  tteessttyy  

--  pprreevveennttiivvnníí  pprrooggrraamm  

((ppooddrroobbnněějjii  vviizz  ppřříílloohhaa  čč..  88))  



  

ii))  SSppoolluupprrááccee  ssee  ssttřřeeddnníímmii  šškkoollaammii    aa  ddaallššíímmii  ssuubbjjeekkttyy  vv  oobbllaassttii  nnáábboorruu  

vvyycchháázzeejjííccíícchh  žžáákkůů::    

ŠŠiikkoovvnnéé  rruuccee  mmaajjíí  bbuuddoouuccnnoosstt--    pprroojjeekktt  ÚÚřřaadduu  pprrááccee  

ŠŠkkoollaa  22001100    --  vvýýssttaavvaa  ssttřřeeddnníícchh  šškkooll  aa  ooddbboorrnnýýcchh  uuččiilliiššťť  

  

jj))  SSppoorrttoovvnníí  ssoouuttěěžžee::  

ŠŠttaaffeettoovvéé  ppllaavváánníí  

AAttlleettiicckkéé  zzáávvooddyy    --  11..  ssttuuppeeňň  šškkoollnníí  aa  ookkrreessnníí  kkoolloo  ((33..  mmííssttoo  vv  ookkrreessnníímm  kkoollee))  

MMaassaarryykk  ccuupp  --  fflloorrbbaalloovvýý  ttuurrnnaajj  MMaassaarryykkoovvyy  ZZŠŠ  

AAttlleettiikkaa  nneemmllaaddššííhhoo  žžaaccttvvaa  ––  ookkrrsskkoovvéé  aa  ookkrreessnníí  kkoolloo  

PPřřeessppoollnníí  bběěhh  

TTuurrnnaajj  oo  ppuuttoovvnníí  ppoohháárr  MMaassaarryykkoovvyy  zzáákkllaaddnníí  šškkoollyy  vv  kkooppaannéé  

TTuurrnnaajj  vv  bbaasskkeettbbaalluu  66..  ––  77..  ttřřííddyy  ((11..  mmííssttoo  vv  ookkrreessnníímm  kkoollee,,  ppoossttuupp  ddoo  

kkrraajjsskkééhhoo  kkoollaa,,  33..  mmííssttoo  vv  kkrraajjii))  

CCooccaa--ccoollaa  ccuupp  ––  kkooppaannáá  44..--55..  ttřřííddyy  

TTuurrnnaajj  vv  bbaasskkeettbbaalluu  88..  ––  99..  ttřřííddyy  ((55..  mmííssttoo  vv  kkrraajjsskkéémm  ffiinnáállee))  

OOrriioonn  ccuupp  vvee  fflloorrbbaalluu  ––  11..  mmííssttoo  vv  ookkrreessnníímm  kkoollee,,  11..  mmííssttoo  vv  kkrraajjsskkéémm  kkoollee,,  

ppoossttuupp  ddoo  kkvvaalliiffiikkaaccee  ddoo  cceelloossttááttnnííhhoo  ffiinnáállee  

PPrreevveennttaann  ccuupp  --  ttuurrnnaajj  vvee  vvyybbííjjeennéé  

MMccDDoonnaalldd  ccuupp  vv  kkooppaannéé  ((44..  mmííssttoo  vv  ookkrreessnníímm    kkoollee))  

HHookkeejjbbaall  pprroottii  ddrrooggáámm  44..  ––  77..  ttřřííddyy  

HHookkeejjbbaall  pprroottii  ddrrooggáámm  88..  ––  99..  ttřřííddyy  

MMiinniikkooppaannáá  88..--  99..  ttřřííddyy  

MMiinniikkooppaannáá  22..  ––  33..  ttřřííddyy  

JJaarrnníí  rreeggaattaa  ––  ssoouuttěěžž  vvee  vveesslloovváánníí  nnaa  ttrreennaažžéérreecchh  

LLiittoomměěřřiicckkáá  llaaťťkkaa  ––  ssoouuttěěžž  vvee  sskkookkuu  ddoo  vvýýšškkyy    

    

  

kk))  OOssttaattnníí  ssoouuttěěžžee::    

CCeelloossttááttnníí  vvýýttvvaarrnnáá  ssoouuttěěžž  ––  MMoojjee  LLiittoomměěřřiicckkoo      88..  ttřřííddyy  

  ((11..,,  22..  aa  33..  mmííssttoo  vv  kkaatteeggoorriiii  ZZŠŠ))  

CCeelloossttááttnníí  vvýýttvvaarrnnáá  ssoouuttěěžž    --  TTaaddyy  bbyyddllíímm,,  ttoo  jjsseemm  jjáá            66..  --  88..  ttřřííddyy  

CCeelloossttááttnníí  vvýýttvvaarrnnáá  ssoouuttěěžž  ––  DDěěttsskkýý  ssvvěětt  zzvvíířřaatt  

((  11..  mmííssttoo))  

OOllyymmppiiááddaa  zz  aanngglliicckkééhhoo  jjaazzyykkaa  ––  66..  ––  99..  ttřřííddyy    šškkoollnníí  aa  ookkrreessnníí  kkoolloo  

  ((22..  mmííssttoo  vv  ookkrreessnníímm  kkoollee))  

OOllyymmppiiááddyy  zz  nněěmmeecckkééhhoo  jjaazzyykkaa  ––  66..  --    99..  ttřřííddyy  šškkoollnníí  aa  ookkrreessnníí  kkoolloo    

((11..  mmííssttoo  vv  ookkrreessnníímm  kkoollee,,  33..  mmííssttoo  vv  ookkrreessnníímm  kkoollee))  

NNěěmmeecckkéé  zznnáámméé  oossoobbnnoossttii  ––  ssoouuttěěžž  nnaakkllaaddaatteellssttvvíí  HHuueebbeerr  77..  ––  99..  rrooččnnííkk  

PPřříírrooddoovvěěddnnáá  ssoouuttěěžž  --  LLeessnníí  sstteezzkkaa  

((11..  aa  22..  mmííssttoo  vv  kkaatt..  čč..  11    aa  22..  aa  33..  mmííssttoo  vv  kkaatt..  čč..  22))    

HHllííddkkyy  mmllaaddýýcchh  zzddrraavvoottnnííkkůů  33  ..  ––  44..  ttřřííddyy  šškkoollnníí  kkoolloo,,  ookkrreessnníí  kkoolloo  

((33..  mmííssttoo  šškkoollnníí  kkoolloo,,  44..  aa  66..  vv  ookkrreessnníímm  kkoollee))  

ŠŠkkoollnníí  vvýýttvvaarrnnáá  šškkoollnníí  ssoouuttěěžž  ––  VVáánnooččnníí  kkaapprr  

MMaatteemmaattiicckkýý  ccvvrrččeekk    

((22  xx  11..  mmííssttoo  vv  cceelloorreeppuubblliikkoovvéémm  kkoollee))  

MMaatteemmaattiicckkýý  kkllookkaann  ––  44..  ttřřííddyy,,  55..  ttřřííddyy    šškkoollnníí  kkoolloo  

PPyytthhaaggoorriiááddaa    --  66..--88..  ttřřííddyy  šškkoollnníí  aa  ookkrreessnníí  kkoolloo  

MMaatteemmaattiicckkáá  oollyymmppiiááddaa  ––  66..  ––  88..  ttřřííddyy  šškkoollnníí  aa  ookkrreessnníí  kkoolloo  



((22..  mmííssttoo  vv  ookkrreessnníímm  kkoollee,,  22..--33..  mmííssttoo  vv  kkrraajjsskkéémm  kkoollee))  

LLooggiicckkáá  oollyymmppiiááddaa  ––  55..  ttřřííddyy  zzáákkllaaddnníí  aa  kkrraajjsskkéé  kkoolloo  

((88..  mmííssttoo  vv  kkrraajjsskkéémm  kkoollee))  

ZZeemměěppiissnnáá  oollyymmppiiááddaa  ––  77..--  88..  ttřřííddyy  šškkoollnníí  aa  ookkrreessnníí  kkoolloo  

((44..  mmííssttoo  vv  ookkrreessnníímm  kkoollee))  

VVýýttvvaarrnnáá  ssoouuttěěžž  ––  PPřřííbběěhh  jjaarraa  33..  ttřřííddaa  

OOllyymmppiiááddaa  zz  ččeesskkééhhoo  jjaazzyykkaa  ––  88..  ––  99..  ttřřííddyy  šškkoollnníí  aa  ookkrreessnníí  kkoolloo  

OOllyymmppiiááddaa  zz  dděějjeeppiissuu  ––  88..  ttřřííddyy  šškkoollnníí  aa  ookkrreessnníí  kkoolloo  

AAssttrroonnoommiicckkáá  oollyymmppiiááddaa  ––  88..  ttřřííddyy  ––  šškkoollnníí  aa  kkrraajjsskkéé  kkoolloo  

CChheemmiicckkáá  uunniivveerrzziiááddaa  ––  99..  ttřřííddaa  ––  šškkoollnníí  kkoolloo  

NNeejjlleeppššíí  cchheemmiikk  LLiittoomměěřřiicc  --  99..  ttřřííddaa  

CCeelloossttááttnníí  ppřřeehhllííddkkaa  dděěttsskkýýcchh  rreecciittááttoorrůů  ––  44..  ––  55..  ttřřííddyy    

((33..  mmííssttoo  vv  cceelloossttááttnníímm  kkoollee))  

    

  

ll))  EExxkkuurrzzee::  

NNáárrooddnníí  mmuuzzeeuumm  PPrraahhaa  ––  SSttaarréé  ppoovvěěssttii  ččeesskkéé  ((33..AA,,  33..BB))  

ZZeemměěppiissnnáá  eexxkkuurrzzee  PPrraahhaa  ((66..AA,,  66..BB))  

HHiissttoorriicckkéé  sskklleeppeenníí  LLiittoomměěřřiiccee  ((33..BB))  

HHiissttoorriicckkéé  sskklleeppeenníí  LLiittoomměěřřiiccee  ((66..  ttřřííddyy))))  

SSeevveerrooččeesskkáá  ggaalleerriiee  vvýýttvvaarrnnééhhoo  uumměěnníí  ((66..  BB,,  99..BB))  ––  vvýýssttaavvaa  

JJeezzuuiittsskkýý  kkoosstteell  ((77..AA,,  77..  BB))  ––  vvýýssttaavvaa  

SSeevveerrooččeesskkáá  ggaalleerriiee  vvýýttvvaarrnnééhhoo  uumměěnníí  ((11..  ––  55..  ttřřííddyy))  

MMuuzzeeuumm  vvoosskkoovvýýcchh  ffiigguurríínn  PPrraahhaa  ((44..BB))  

GGoottiicckkýý  hhrraadd  LLiittoomměěřřiiccee  

EExxkkuurrzzee  ppoo  LLiittoomměěřřiiccíícchh  ss  pprrůůvvooddcceemm  ((44..BB))  

EExxkkuurrzzee  ppoo  LLiittoomměěřřiiccíícchh    --  sskklleeppeenníí  aa  ddííllnnaa  rruuččnnííhhoo  ppaappíírruu  ((22..  AA,,  22..  BB,,  66..AA))  

EExxkkuurrzzee  PPrraahhaa  ((44..AA,,  44..BB))  

EExxkkuurrzzee  PPrraahhaa  ((88..  ttřřííddyy))  

EExxkkuurrzzee  PPrraahhaa  ((88..  ttřřííddyy))  

SSttoommaattoollooggiicckkáá  llaabboorraattoořř  ((22..  AA,,  22..BB))  

PPllaanneettáárriiuumm    aa  bboottaanniicckkáá  zzaahhrraaddaa  TTeepplliiccee  ((55..  ttřřííddyy,,  66..  ttřřííddyy))  

TTeerreezzíínnsskkáá  ppeevvnnoosstt  aa  mmuuzzeeuumm  gghheettttaa  ((77..AA,,77..BB))  

VVooddnníí  ddíílloo  CChhřřiibbsskkáá  ((11..BB,,  66..BB))  

  

  

mm))  DDaallššíí  aakkttiivviittyy  vvee  pprroossppěěcchh  dděěttíí::  

VVllááččkkyy  ssiirraa  NNiiccoollaassee  WWiinnttoonnaa    --  aakkccee  nnaa  oossllaavvuu  110022..  vvýýrrooččíí  nnaarroozzeenníí  ((1122..  55..  

22001111))    ((cceelláá  šškkoollaa))  

AAffrriicckkýý  ddeenn  ––  ((2200..  55..))    --  cceelláá  šškkoollaa  ++  vveeřřeejjnnoosstt  

PPřřeeddnnáášškkaa  oo  ččiinnnnoossttii  oo..ss..  SShhiinnee  BBeeaann  aa  FFaaiirr  ttrraaddee  

PPrrooddeejj  vvýýrroobbkkůů  FFaaiirr  ttrraaddee,,  ttiittuull  pprrvvnníí  FFaaiirr  ttrraaddee  šškkoollaa  vv  LLiittoomměěřřiiccíícchh  

FFaaiirroovváá  ssnnííddaanněě  vvee  šškkoollnníí  zzaahhrraadděě  

AAnngglliicckkáá  vváánnooččnníí  vveeččeeřřee  vvee  ssppoolluupprrááccii  ssee  SSŠŠHHGGTT  LLiittoomměěřřiiccee  ((66..  ttřřííddaa))  

AAnngglliicckkýý  ppiikknniikk  vv  ppaarrkkuu  ((44..  ttřřííddyy))  

PPooddvvooddnníí  ssvvěětt  --    pprroojjeekktt  vvee  VVVV  ss  ppřřeeddnnáášškkoouu  ((11..  aa  22..  ttřřííddyy))  

HHaalllloowweeeeeenn  ppáárrttyy  ((33..  ttřřííddyy))  

ŠŠkkoollnníí  pprroojjeekkttyy::  OOuurr  ccaappiittaall  PPrraagguuee,,  GGrreeaatt  BBrriittaaiinn,,  SSkkii  ccoouurrssee,,  AAddjjeeccttiivveess,,  TThhee  

UUSSAA  

VVáánnooččnníí  ttrrhhyy  aa  kkoolleeddyy  ((33..BB    aa  44..  ttřřííddyy))  



PPřřeeddnnáášškkaa  oo  kkřřeessťťaannsskkýýcchh  ssvvááttccíícchh  aa  zzvvyyccíícchh  ((22..  ttřřííddyy))  

VVáánnooččnníí  bbeessííddkkyy  pprroo  rrooddiiččee  ((22..BB,,  44..AA))  

MMůůjj  ddůůmm,,  mmůůjj  hhrraadd  ––  pprroojjeekktt  vv  AAJJ  ((44..  ttřřííddyy))  pprroo  oossttaattnníí  ttřřííddyy  

MMoojjee  kkoonnííččkkyy  ––  pprroojjeekktt  vv  AAJJ  ((66..BB))  pprroo  44..  ttřřííddyy  

EEggyypptt  ––  pprroojjeekktt  vv  AAJJ  ((66..BB))  pprroo  11..  ––  22..  ttřřííddyy  

VVaařřeenníí  ppooddllee  vvllaassttnníí  kkuucchhaařřkkyy  vv  AAJJ    ((44..  ttřřííddyy))  pprroo  rrooddiiččee  

FFrraannccoouuzzsskkýý  ddeenn  ––  pprroojjeekktt  FFJJ  ((77..  ––  99..  ttřřííddyy))  pprroo  cceelloouu  šškkoolluu  ii  vveeřřeejjnnoosstt  ++  

ppřřeeddnnáášškkaa  rrooddiillééhhoo  mmlluuvvččííhhoo  oo  FFrraanncciiii  aa  PPaařříížžii  

RRuusskkýý  ddeenn  ––  pprroojjeekktt  RRJJ  ((77..  ––  99..  ttřřííddyy))  pprroo  cceelloouu  šškkoolluu  ii    vveeřřeejjnnoosstt  

DDeenn  EEnneerrggiiee  ++  ppřřeeddnnáášškkaa  RRWWEE  ––  pprroojjeekktt  VVLL  ((33..AA))  

MMiikkuulláášš  pprroo  11..  ssttuuppeeňň  ++  ddiisskkoottéékkaa  

MMeezziinnáárrooddnníí  ddeenn  dděěttíí  --  DDěěttsskkýý  ddeenn    --  zzáábbaavvnnéé  ddooppoolleeddnnee  pprroo  dděěttii  11..  ssttuuppnněě  

PPáálleenníí  ččaarroodděějjnniicc    

DDeenn  aarrmmááddyy  ––  vvyyssttoouuppeenníí  vvoojjáákkůů  nnaa  vvooddnníímm  ccvviiččiiššttii  

DDeenn  ZZeemměě  ––  ddoopprroovvooddnnýý  pprrooggrraamm  kk  aakkccii  ppoořřááddaannéé  MMěěsstteemm  LLiittoomměěřřiiccee  

KKaarrnneevvaall  nnaa  lleedděě  

UUkkáázzkkaa  ššeelleemm  nnaa  MMaassaarryykkoovvěě  zzáákkllaaddnníí  šškkoollee  

DDoopprraavvnníí  hhřřiiššttěě  ––  BBeezzppeeččnnáá  cceessttaa  ddoo  šškkoollyy  

ČČíínnaa  ––  ŘŘííššee  mmooccnnééhhoo  ddrraakkaa  --  pprreezzeennttaaccee  vv  kkiinněě    MMáájj    

PPaassoovváánníí  ččtteennáářřůů  ––  KKnniihhoovvnnaa  KK..HH..  MMáácchhyy  LLiittoomměěřřiiccee  ((22..  ttřřííddyy))  

ZZaahhrraaddaa  ČČeecchh  --    IInntteeggrroovvaannýý  zzáácchhrraannnnýý  ssyyssttéémm  

NNááccvviikk  11..  ppoommooccii  ppřřii  ppřříílleežžiittoossttii  ppřřeeddáánníí  ppoommůůcckkyy  pprroo  nnááccvviikk  11..  ppoommooccii  ––  

ČČCCKK  ((cceelláá  šškkoollaa))  

NNáávvššttěěvvyy  ssoollnnéé  jjeesskkyynněě  ––  šškkoollnníí  ddrruužžiinnaa  

PPrraavviiddeellnnéé  nnáávvššttěěvvyy  ppllaavveecckkééhhoo  bbaazzéénnuu––  šškkoollnníí  ddrruužžiinnaa  

VVyyssttoouuppeenníí  kkoouuzzeellnnííkkaa  ––  šškkoollnníí  ddrruužžiinnaa  

MMaašškkaarrnníí  pplleess  ––  šškkoollnníí  ddrruužžiinnaa  

BBuubblliinnoovváá  sshhooww  ––šškkoollnníí  ddrruužžiinnaa  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  



PPřříílloohhaa  čč..  55  //  22  

  

  

22))  ZZÁÁJJMMOOVVÁÁ  ČČIINNNNOOSSTT::  

  

aa))  VVýýttvvaarrnnýý  aatteelliiéérr            ((11..  ––  77..  ttřřííddyy))        1188  žžáákkůů  

bb))    SSaavvooiirr--vviivvrree  ffrraannccooiiss  ––  FFrraannccoouuzzššttiinnaa    ((66..--  99..  ttřřííddyy))        88  žžáákkůů  

cc))    KKrroouužžeekk  zzddrraavvoottnnííkkůů                ((33..  --44..  ttřřííddyy))      1155  žžáákkůů  

dd))  FFllééttnnaa                    ((11..  --44..  ttřřííddaa,,  66..  ttřřííddaa))    1166  žžáákkůů  

ee))    ŠŠaacchhyy            ((11..--  55..  ttřřííddaa))    1144  žžáákkůů  

ff))    MMaatteemmaattiikkaa  pprroo  99..  rrooččnnííkk      ((99..  rrooččnnííkk))    1177  žžáákkůů  

gg))    ŠŠppeennddllííkk            ((11..––  66..  ttřřííddaa))    1144  žžáákkůů  

hh))    DDrraammaaťťáákk          ((11..--66..  ttřřííddaa))    1111  žžáákkůů  

ii))    FFlloorrbbaall            ((44..--55..  ttřřííddyy))    1177  žžáákkůů  

jj))  FFlloorrbbaall            ((11..--33..  ttřřííddyy))    2244  žžáákkůů  

  

  

33))  VVYYUUŽŽIITTÍÍ  ŠŠKKOOLLYY::  

  

44))  VVYYUUŽŽIITTÍÍ  ŠŠKKOOLLNNÍÍHHOO  HHŘŘIIŠŠTTĚĚ::  

  

SSppoorrttoovvnníí  ssoouuttěěžžee  ––  aattlleettiicckkýý  ččttyyřřbboojj  

TTrréénniinnkkyy  mmuužžssttvvaa  bbaasskkeettbbaalliissttůů  SSllaavvoojj  BBKKLLiittoomměěřřiiccee    

TTrréénniinnkkyy  mmuužžssttvvaa  ,,,,AA,,,,  fflloorrbbaalliissttůů  LLoovvoocchheemmiiee  LLoovvoossiiccee  LLFFPP  

TTrréénniinnkkyy  mmuužžssttvvaa  eelléévvůů  fflloorrbbaalliissttůů  LLoovvoocchheemmiiee  LLoovvoossiiccee  LLFFPP  

CCeellooddeennnníí  pprroovvoozz  hhřřiiššttěě  pprroo  vveeřřeejjnnoosstt  

SSoouussttřřeedděěnníí  bbaasskkeettbbaalloovvééhhoo  ddrruužžssttvvaa  ––  SSllaavvoojj  BBKK  LLiittoomměěřřiiccee  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Příloha č. 6 

 

POŽADAVKY NA ROZPOČET (DOTACE) PRO ROK 2012 
  

1. Malování – 100.000 Kč 

2. Oprava a obnova majetku - 130.000 Kč 

3. Oprava herních prvků v areálu školní družiny – 70.000 Kč 

4. Obnova vyznačení sportovních sektorů a hřišť ( „přelajnování“) – 30.000 Kč  

 



  

PPřříílloohhaa  čč..  77  

  

ŠŠKKOOLLSSKKÁÁ  RRAADDAA  
  

ČČlleennoovvéé  šškkoollsskkéé  rraaddyy  oodd  zzáářříí  22000088  ddoo  lliissttooppaadduu  22000099  

  

PPřřeeddsseeddaa::  MMggrr..  KKaarreell  KKyynnzzll  

MMííssttooppřřeeddsseeddaa::  BBcc..  JJoosseeff  VVěěrrnnoocchh  

ČČlleennoovvéé::  

RRaaddkkaa  KKmmoocchhoovváá  

MMggrr..  LLeennkkaa  KKrraauussoovváá  

MMggrr..  JJaarroossllaavv  RRaaddiimmsskkýý  

MMggrr..  PPeettrr  HHooššeekk  

  

11..  1100..  22000099  bbyyll  MMggrr..  KKaarreell  KKyynnzzll  jjmmeennoovváánn  řřeeddiitteelleemm  MMaassaarryykkoovvyy  zzáákkllaaddnníí  šškkoollyy,,  zz  ttoohhoottoo  

ddůůvvoodduu  rreezziiggnnoovvaall  nnaa  ččlleennssttvvíí  vvee  šškkoollsskkéé  rraadděě..  ZZaa  ppeeddaaggooggiicckkýý  ssbboorr  bbyyll  2222..  1100..  22000099  ddoovvoolleenn  

ddoo  šškkoollsskkéé  rraaddyy  MMggrr..  OOnnddřřeejj  KKuubbiiššttaa  aa  nnaa  33..  řřááddnnéémm  jjeeddnnáánníí  šškkoollsskkéé  rraaddyy  bbyyll  zzvvoolleenn  

ppřřeeddsseeddoouu  ŠŠRR  MMggrr..  PPeettrr  HHooššeekk..    

    

ČČlleennoovvéé  šškkoollsskkéé  rraaddyy  oodd  lliissttooppaadduu  22000099  ddoo  kkvvěěttnnaa  22001111  

  

PPřřeeddsseeddaa::  MMggrr..  PPeettrr  HHooššeekk  

MMííssttooppřřeeddsseeddaa::  BBcc..  JJoosseeff  VVěěrrnnoocchh  

ČČlleennoovvéé::  

RRaaddkkaa  KKmmoocchhoovváá  

MMggrr..  LLeennkkaa  KKrraauussoovváá  

MMggrr..  JJaarroossllaavv  RRaaddiimmsskkýý  

MMggrr..  OOnnddřřeejj  KKuubbiiššttaa  

  

ŠŠkkoollsskkáá  rraaddaa  ssee  sseeššllaa  vvee  šškkoollnníímm  rrooccee  22001100//22001111  cceellkkeemm  33  xx    

33..  mmiimmoořřááddnnéé  jjeeddnnáánníí  šškkoollsskkéé  rraaddyy  pprroobběěhhlloo  1144..  1100..  22001100  ––  sscchhvváálleenníí  VVýýrrooččnníí  zzpprráávvyy  šškkoollyy  

zzaa  rrookk  22000099//22001100    

55..  řřááddnnéé  jjeeddnnáánníí  pprroobběěhhlloo  22..  1111..  22001111    

66..  řřááddnnéé  jjeeddnnáánníí  pprroobběěhhlloo    1144..  66..  22001111    

  

PPrrooggrraammyy    aa  zzááppiissyy  jjeeddnnáánníí  šškkoollsskkéé  rraaddyy  jjssoouu  uulloožžeennyy  uu  vveeddeenníí  šškkoollyy..  

  

  

  

  

  

  



Příloha č. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 
 

 

Název a adresa školy Masarykova základní škola, Svojsíkova 5, Litoměřice 

Jméno a příjmení ředitele Mgr. Karel Kynzl 

Telefon na ředitele 416735063, 731612143 

E-mail na ředitele reditel@masarykovazs.eu 

 

Jméno a příjmení ŠMP Mgr. Pavel Vrána 

Telefon 416735063 

E-mail pavrana@atlas.cz 

 

 

 Počet tříd Počet žáků/studentů 

ZŠ - I stupeň 10 256 

ZŠ - II.stupeň 7 164 

ZŠ - celkem 17 420 

 

Použité zkratky:  

MPP  – Minimální preventivní program 

SPJ  – Sociálně patologické jevy 

NNO  – Nestátní neziskové organizace 

ŠMP  – Školní metodik prevence 

PPP  - Pedagogicko psychologická poradna 

KPPP - Komplexní program primární prevence 

TU - Třídní učitel 
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- dotazníky pro I. stupeň 

- dotazníky pro II. stupeň 

- internetové stránky k problematice patologických jevů 
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I. Základní informace o škole: 

 

Údaje o škole a školském zařízení 

 

Masarykova základní škola je jednou ze sedmi základních škol ve městě, nachází se 

v klidové části města vedle městského parku, nedaleko centra. Vedle školy je velké 

sportoviště, které žáci školy mohou ve volném čase zdarma využívat. Poblíž je vlakové            

a autobusové nádraží, což je příznivé pro dojíždějící žáky, kteří tvoří zhruba ¼ žáků školy. 

Díky dobrému spojení do spádových oblastí, mohou i dojíždějící žáci navštěvovat volnočasové 

aktivity v rámci školy. První stupeň nabízí výuku některých předmětů v anglickém jazyce 

rodilým mluvčím již od 1. třídy.  

           Ve škole je 31 pedagogických pracovníků (z toho 7 mužů) a 9 správních zaměstnanců.  

 

Školní metodik prevence 

 

Mgr. Pavel Vrána, aprobace : II.st.ZŠ Ov-Fj, délka praxe : 6 let, absolvovaná školení/kursy v 

období 2009/2010 a 2010/2011 : Prevence kriminality a sociálně patologických jevů ve 

školním prostředí – (Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje Teplice -  MŠMT ČR 

26 233/2007-25), pravidelné setkávání školních metodiků sociálně patologických jevů. 

 

Školní metodik prevence spolupracuje s ostatními pedagogy formou vzájemného 

předávání informací na pedagogických poradách. V případě výskytu krizové situace SPJ 

poskytuje pomoc pedagogům a zajišťuje případnou pomoc odborníka potřebného oboru. Ve 

škole iniciuje vznik preventivního týmu, který vzniklé situace pomáhá řešit. 

 

Složení preventivního týmu  - ředitel školy 

- výchovná poradkyně 

- školní metodik prevence 

 

V případě výskytu problému charakteru SPJ se tým rozšiřuje o další pedagogy či 

pracovníky odborných institucí, kteří by mohli při řešení pomoci. Porady preventivního týmu 

probíhají dle potřeby. 

 

Situace v oblasti primární prevence na škole, přístup pedagogů 

 

Problematika sociálně patologických jevů je pedagogy školy vnímána pozitivně. 

Uvědomují si, že tyto problémy v naší společnosti existují a není možné je eliminovat pouhou 

netečností a nezájmem. Snížení rizika výskytu  problémů je možné nejlépe tím, že jim 

budeme předcházet včasnou prevencí. Vzhledem k nízkému počtu řešených situací SPJ 

v minulém roce je situace v oblasti primární prevence ve škole dobrá. Učitelé poznatky 

získávají na pravidelných třídnických hodinách nebo při výuce. Problémy, které se vyskytnou, 

jsou řešeny třídními učiteli na pravidelných pedagogických poradách, na nich jsou také učitelé 

a vychovatelé pravidelně informováni o problémech SPJ výchovnou poradkyní a metodikem 
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prevence. V případě výskytu konkrétního problému může učitel požádat o pomoc výchovnou 

poradkyni, metodika prevence nebo iniciovat svolání preventivního týmu při složitějším 

problému, který mohou pomoci řešit i další přizvaní odborníci z řad sociálních pracovníků,  

psychologů, lékařů, pracovníků policie a dalších institucí.  

 

Spolupráce s institucemi a organizacemi 

 

V minulosti ve škole nebylo nutné řešit závažné problémy spojené s oblastí sociálně 

patologických jevů. Problémy menšího rázu byly řešeny pedagogickými pracovníky ve 

spolupráci s rodiči. Ve výjimečných případech byla spolupráce rozšířena o pracovníky policie 

nebo Městského úřadu v Litoměřicích, sociálního odboru. Některé případy byly konzultovány 

s pracovníky PPP. Více než při řešení problémů se pracovníci jmenovaných institucí zapojují do 

primární prevence SPJ. PPP pomáhá metodicky vést ŠMP, zajišťuje proškolování pracovníků 

školy v problematice SPJ a formou konzultací pomáhá nejen řešit problémy, ale také jim 

předcházet. Pracovníci Policie ČR a městské policie po domluvě s vedením školy a ŠMP 

provádějí informační besedy se žáky na téma dětské kriminality, právní odpovědnosti dětí     

a mladistvých a problematiky drogové závislosti. Škola také spolupracuje s pracovníky 

sociálního odboru MěÚ v Litoměřicích při řešení situací v problémových rodinách, kde by 

neřešené problémy mohly mít vliv na změnu psychiky dětí a jejich chování ve společnosti. 

Z dalších spolupracujících institucí jsou to například Český červený kříž nebo K-centrum 

Litoměřice (besedy, exkurze aj.). 

 

Spolupráce s rodiči v rámci MPP 

 

Rodiče jsou seznamováni s činností ŠMP na třídních schůzkách prostřednictvím 

třídních učitelů. Zde jsou také podávány informace o minimálním programu prevence, se 

kterým je možné se seznámit přímo ve škole nebo na internetových stránkách školy. Škola má 

vypracován plán konzultačních dnů, kde mají rodiče možnost se informovat na problematiku 

spojenou s prevencí sociálně patologických jevů. Na třídních schůzkách (podzimních) budou 

rodiče seznámeni s Metodickým pokynem MŠMT k primární prevenci sociálně patologických 

jevů    u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních čj. 200006/2007-51. 

Součástí informace na těchto třídních schůzkách bude také seznámení rodičů s postupem 

školy při řešení situací spojených s užíváním návykových látek. Na třídní schůzky (jarní) je 

plánováno seznámení rodičů s problematikou šikany, jejího diagnostikování a možnostmi 

prevence tohoto jevu, který se v současném školním prostředí často vyskytuje. Rodiče mají 

možnost jakýkoli problém spojený se SPJ konzultovat se ŠMP osobně nebo prostřednictvím 

třídních učitelů.  

Na internetových stránkách školy budou začátkem školního roku umístěny dokumenty 

ke stažení, obsahující informace pro rodiče (z oblastí drog, šikany, gamblerství, poruch 

příjmu potravy aj.)   
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Spolupráce s žáky v rámci MPP 

 

Shromažďování informací od žáků zajišťují třídní učitelé. Získané poznatky tlumočí 

vyučující na pedagogických poradách. Vzhledem k minimálnímu počtu záporných informací je 

možné považovat hodnocení situace v oblasti výskytu SPJ ve školním roce 2010/2011 za 

pozitivní. V případě problému mohou žáci kontaktovat kteréhokoli z pedagogů a požádat         

o pomoc. Je-li to jejich přáním, jsou podněty považovány za anonymní. Své náměty                   

a připomínky žáci vyjadřují především v hodinách rodinné  a občanské výchovy, volby povolání. 

K dispozici žákům je i „schránka důvěry“, kam své podněty, náměty a připomínky mohou 

vhazovat. 

 

 

II. Hodnocení MPP za školní rok 2010/2011 – zmapování situace ve škole pro stanovení 

cílů MPP 

 

Metodické pokyny, zákony a vyhlášky využité ke zpracování MPP 

 

Škola měla ve školním roce 2010/2011 vypracován minimální preventivní program na 

základě Metodických pokynů, vyhlášek a dokumentů MŠMT:   

 
 Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, 

mládeže a tělovýchovy na období 2009 – 2012 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/strategie-prevence-socialne-patologickych-jevu-u-deti-a 

 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky 
škol a školských zařízení, č.j. 24 246/2008-6 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/metodicky-pokyn-k-prevenci-a-reseni-sikanovani-u-zaku-skol-a 

 Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve školách       
a školských zařízeních, č.j.: 20 006/2007-51 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/metodicky-pokyn-k-primarni-prevenci-socialne-patologickych-jevu-u-deti-a-mladeze-ve-

skolach-a-skolskych-zarizenich-nabyva-ucinnosti-dnem-zverejneni-ve-vestniku-msmt-cr-sesit-11-2007 

 Změna v poskytování státní podpory primární prevence 
Vládní usnesení, Praha 2006 

http://www.msmt.cz/uploads/soubory/usneseni_vlady/ladniusneseni693_2006b.pdf 

 Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentu ve školách         
a školských zařízeních zřizovaných MŠMT  

MŠMT ČR, Praha 2005 

http://osha.mpsv.cz/news/novinky_CR/files/BZP_skoly.pdf?PHPSESSID=f59aac901dbca3e18018568f1e056b7b 

 Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních,      
č. 72/2005 

http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-72-2005-sb-1 

 Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu 
MŠMT ČR, Praha 2004 

http://www.msmt.cz/uploads/soubory/prevence/ravidla_pro_rodice_a_deti_k_bezpecnejsimu_uzivani_internetu.doc 

 Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při 
vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané 

MŠMT ČR, Praha 2003 

http://www.msmt.cz/uploads/soubory/prevence/poluprace_predskolnich_zarizeni_skol_a_skolskych_zarizeni_s_olicii_.doc 

 Evaluace a diagnostika preventivních programů 
MŠMT ČR, Praha 2002 

http://www.msmt.cz/uploads/soubory/prevence/valuace.pdf 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/strategie-prevence-socialne-patologickych-jevu-u-deti-a
http://www.msmt.cz/vzdelavani/metodicky-pokyn-k-prevenci-a-reseni-sikanovani-u-zaku-skol-a
http://www.msmt.cz/vzdelavani/metodicky-pokyn-k-primarni-prevenci-socialne-patologickych-jevu-u-deti-a-mladeze-ve-skolach-a-skolskych-zarizenich-nabyva-ucinnosti-dnem-zverejneni-ve-vestniku-msmt-cr-sesit-11-2007
http://www.msmt.cz/vzdelavani/metodicky-pokyn-k-primarni-prevenci-socialne-patologickych-jevu-u-deti-a-mladeze-ve-skolach-a-skolskych-zarizenich-nabyva-ucinnosti-dnem-zverejneni-ve-vestniku-msmt-cr-sesit-11-2007
http://www.msmt.cz/uploads/soubory/usneseni_vlady/ladniusneseni693_2006b.pdf
http://osha.mpsv.cz/news/novinky_CR/files/BZP_skoly.pdf?PHPSESSID=f59aac901dbca3e18018568f1e056b7b
http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-72-2005-sb-1
http://www.msmt.cz/uploads/soubory/prevence/ravidla_pro_rodice_a_deti_k_bezpecnejsimu_uzivani_internetu.doc
http://www.msmt.cz/uploads/soubory/prevence/poluprace_predskolnich_zarizeni_skol_a_skolskych_zarizeni_s_olicii_.doc
http://www.msmt.cz/uploads/soubory/prevence/valuace.pdf
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 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci        
a postihu záškoláctví 

MŠMT ČR, Praha 2002 

http://www.msmt.cz/Files/DOC/pokynn.doc 

 Volný čas a prevence u dětí a mládeže 
MŠMT ČR, Praha 2002 

http://www.msmt.cz/uploads/soubory/prevence/olnycas.pdf 

 Školní preventivní program pro mateřské a základní školy a školská zařízení 
MŠMT ČR, Praha 2001 

http://www.msmt.cz/uploads/soubory/prevence/prevence.doc 

 Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č.j.: 14 
423/99-22 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/metodicky-pokyn-msmt-k-vychove-proti-projevum-rasismu-xenofobie-a-

intolerance 

 Bílá kniha Evropské komise Nový podnět pro evropskou mládež 
Komise Evropských společenství, 2001 (MŠMT ČR, Praha 2002) 

http://www.msmt.cz/Files/DOC/BKkonecnaverze.doc 

 

(zdroj: PPP Litoměřice) 

 

Evidence SPJ na škole 

 

V oblasti SPJ byl v uplynulém školním řešen pouze vážnější případ psychické šikany 

(zesměšňování, ponižování, urážky) žáka 8. ročníku, výsledkem jednání svolané výchovné 

komise bylo potrestání agresorů a přeřazení žáka do paralelní třídy. Dále byl ve 3. ročníku 

řešen případ kouření cigaret osobním pohovorem s daným žákem a jeho rodiči, následně 

proběhly přednášky proti kouření ve 3. třídách. V příštím školním roce budou tyto přednášky 

(připravené a vedené ŠMP) probíhat na celém I. stupni. Méně vážné případy z oblasti 

patologických jevů řešili třídní učitelé v třídních kolektivech i spoluprací s rodinou tak, že 

nedošlo k jejich progresi. Což považujeme za úspěch a budeme tento způsob řešení problémů 

využívat i v budoucnu. Provedené preventivní aktivity byly všemi zúčastněnými přijímány 

kladně.  

 

Vzdělávání pedagogů ve školním roce 2010/2011 

 

Vzdělávání v oblasti primární prevence:  
 

Název a odborné zaměření 

vzdělávání 

Počet 

hodin 

Datum 

konání 

Počet 

školených 

pedagogů 

Setkání metodiků prevence 10 Říjen, únor, 

květen 
1 

 

Vzdělávání přispívající k pozitivnímu ovlivnění klimatu školy  
– komunikace, kooperace:  

 

http://www.msmt.cz/Files/DOC/pokynn.doc
http://www.msmt.cz/uploads/soubory/prevence/olnycas.pdf
http://www.msmt.cz/uploads/soubory/prevence/prevence.doc
http://www.msmt.cz/vzdelavani/metodicky-pokyn-msmt-k-vychove-proti-projevum-rasismu-xenofobie-a-intolerance
http://www.msmt.cz/vzdelavani/metodicky-pokyn-msmt-k-vychove-proti-projevum-rasismu-xenofobie-a-intolerance
http://www.msmt.cz/Files/DOC/BKkonecnaverze.doc
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Název a odborné zaměření 

vzdělávání 

Počet 

hodin 

Datum 

konání 

Počet 

školených 

pedagogů 

Inovace ve vzdělávání 6 Duben 2010 2 

EU – peníze školám 16 Březen, duben 2 

Koordinátor ŠVP - studium 250 Únor až 

květen 
1 

Kvalifikační studium pro 

ředitele škol a školských 

zařízení     

144 listopad 2010 – 

květen 2011 
2 

 

 

Aktivity pro žáky, preventivní programy na škole, zapojení do KPPP 
 ve školním roce 2010/2011 

 

Všechny akce a projekty pořádané pro celou školu případně jednotlivé ročníky lze hodnotit 

jako povedené, pro žáky i pedagogy přínosné.   

 
Název aktivity, akce Datum Realizace/

zajištění 

Natáčení videa  „ O prázdninách“ v Aj – promítání rodičům (6. roč.) Září 2010 pedagog ZŠ 

Soutěž mladých zdravotníků (3. roč.) Září 2010 

Duben 2011 
pedagog ZŠ  

Projekt – „Domov, v němž žijeme“ (4. roč.) Září 2010 pedagog ZŠ 

Knihovna K.H.Máchy – „Pasování na čtenáře“ (2. roč.) Září 2010 pedagog ZŠ 

Projekt v Aj – Halloween (3. a 5. roč) Říjen 2010 pedagog ZŠ 

Přednáška a prezentace projektu ve Vv (1. a 2. roč.) Říjen 2010 pedagog ZŠ 

Halloween party (3.roč.) Říjen 2010 pedagog ZŠ 

Projektový den – Energie + přednáška RWE Říjen 2010 pedagog ZŠ  

Poznávací zájezd – Berlín + Tropical Islands (II.st.) Listopad 2010 pedagog ZŠ 

Šelmy – předváděčka (celá škola) Listopad 2010 pedagog ZŠ 

Olympiáda Čj (8. roč.) Listopad 2010 

Březen 2011 
pedagog ZŠ 

Olympiáda D (8. roč.) Listopad 2010 

Únor  2011 
pedagog ZŠ 

Projekt v Aj – Our capital Prague (5. roč) Listopad 2010 pedagog ZŠ 

Astronomická olympiáda (8. roč.) Listopad 2010 pedagog ZŠ 

Anglická vánoční večeře (6.roč.) Prosinec 2010 pedagog ZŠ 

Vánoční trhy + zpěv angl. koled (4.roč.) Prosinec 2010 pedagog ZŠ 

Karneval na ledě (celá škola) Prosinec 2011 pedagog ZŠ 

Vánoční zpívání (celá škola) Prosinec 2011 pedagog ZŠ 

Mikulášská diskotéka (celá škola) Prosinec 2011 pedagog ZŠ 

Vánoční představení pro Domov důchodců (2. roč.) Prosinec 2011 pedagog ZŠ 

Vánoční vystoupení – „Vánoční trhy“  Prosinec 2010 Šk. družina 

Německá olympiáda - školní kolo (7.roč.) Leden 2011 pedagog ZŠ  

Projekt v Aj – The USA (9. roč) Leden 2011 pedagog ZŠ 

Projekt v Aj – Great Britain (8. roč) Leden 2011 pedagog ZŠ 

Zeměpisná olympiáda (7. roč.) Leden 2011 pedagog ZŠ 
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Olympiáda Aj (6. – 9. roč.) Leden 2011 pedagog ZŠ 

„Můj dům, můj hrad“- prezentace projektu žákům školy v Aj (4. roč.) Únor 2011 pedagog ZŠ 

Projekt v Aj – Adjectives (5. roč) Únor 2011 pedagog ZŠ 

„Moje koníčky“ - prezentace v převlecích 4. třídám (6. roč.) Březen 2011 pedagog ZŠ 

„Egypt“ - prezentace v převlecích 1. a 2. třídám (6. roč.) Březen 2011 pedagog ZŠ 

Matematický klokan (4. roč.) Březen 2011 pedagog ZŠ 

Vaření dle receptů z Aj kuchařky (6. roč. + rodiče) Duben 2011 pedagog ZŠ 

Prezentace královské svatby v Aj (6. roč.) Duben 2011 pedagog ZŠ 

Den Země (celá škola) Duben 2011 pedagog ZŠ 

Velikonoční zpívání (celá škola) Duben 2011 pedagog ZŠ 

Piknik v parku – výuka Aj (4.roč.) Jaro 2011 pedagog ZŠ 

Integrovaný záchranný systém – dopraví hřiště Ltm (2. roč.) Duben 2011 pedagog ZŠ 

Přírodovědná olympiáda (4. roč.) Květen 2011 pedagog ZŠ 

Projekt „Vlak pro pana Wintona“ (celá škola) Květen 2011 pedagog ZŠ 

Chemická univerziáda (9. roč.)  Květen 2011 pedagog ZŠ 

Lesní stezka (3. – 5. roč.) Květen 2011 pedagog ZŠ 

Africký den (celá škola) Květen 2011 pedagog ZŠ 

Ruský den (celá škola) Květen 2011 pedagog ZŠ 

Poznávací zájezd Velká Británie – Londýn, Stonehenge…(8. a 9. roč.) Květen 2011 pedagog ZŠ 

Francouzský den (celá škola) Červen 2011 pedagog ZŠ 

Národní muzeum Praha – Staré pověsti české (3. roč.) Červen 2011 pedagog ZŠ 

Exkurze – Stomatologická laboratoř (2. roč.) Červen 2011 pedagog ZŠ 

Exkurze – Severoč. galerie Litoměřice (I.st.) 2010/2011 pedagog ZŠ 

Šikovné ruce mají budoucnost – projekt k volbě povolání (8. roč.) 2010/2011 pedagog ZŠ 

Mezinárodní projekt PEN-PALS (8. roč.) 2010/2011 pedagog ZŠ 

Sportovní soutěže a akce (florbal, fotbal…) (všechny ročníky) 2010/2011 pedagog ZŠ 

Návštěvy divadelních představení (všechny ročníky) 2010/2011 pedagog ZŠ 

Zeměpisné výlety a exkurze (všechny ročníky) 2010/2011 pedagog ZŠ 

Pravidelné návštěvy Knihovny K. H. Máchy (I. stupeň) 2010/2011 Šk. družina 

Návštěvy Galerie výtvarného umění (I. stupeň) 2010/2011 Šk. družina 

Pravidelné návštěvy Kina Máj (I. stupeň) 2010/2011 Šk. družina 

Pravidelné návštěvy solné jeskyně (I. stupeň) 2010/2011 Šk. družina 

Pravidelné návštěvy dopravního hřiště (I. stupeň) 2010/2011 Šk. družina 

Pravidelné návštěvy plaveckého bazénu (I. stupeň) 2010/2011 Šk. družina 

 

 Akce zaměřené na prevenci primárně patologických jevů: 

 
Název aktivity, akce Datum Realizace/

zajištění 

„IZS tvůj ochránce“ – program prevence (5. roč.) Říjen 2010 pedagog ZŠ 

Kino Máj – „Síla lidskosti“ ( 8. roč.) Březen 2011 pedagog ZŠ 

Čas proměn (6.roč.) Březen 2011 pedagog ZŠ 

Přednáška – „Prevence kouření“ (3. roč.) Duben 2011 pedagog ZŠ 

Kino Máj – „Čína – říše mocného draka“ (7. roč.) Duben 2011 pedagog ZŠ 

Muzeum Ghetta Terezín – prohlídka, přednáška ( 7. roč.) Květen 2011 pedagog ZŠ 

Africký den – přednášky o činnosti Shine Bean + Fairtrade  

(celá škola) 

Květen 2011 pedagog ZŠ 
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Ekofilm 2011  pedagog ZŠ 

Přednášky z oblasti „Pohlavního zdraví“  (8., 9. roč.) 2010/2011 pedagog ZŠ 

Ajaxův zápisník (I. stupeň) 2010/2011 pedagog ZŠ 

Dotazníky „Prevence šikany“ (I. stupeň) 2010/2011 pedagog ZŠ 

Dotazníky „ Prevence šikany, drog a jiných návykových látek, 

gamblerství“ (II. stupeň) 

2010/2011 pedagog ZŠ 

 

 

 Jako úspěšně vedené a pozitivně hodnocené uvedli žáci tyto zájmové kroužky:  

 

Název kroužku Datum nebo 

frekvence 

konání 

Vedoucí programu 

Florbal 3 hod./týden Libor Hejhal, Jan Kavalír, 

Karel Kynzl 

Flétna 1 hod./týden Mgr. Lenka Krausová 

Savoir-vivre français 1 hod./týden Mgr. Klára Filipová 

Dramaťák 2 hod./týden Irena Hejhalová 

Vaření 2 hod./týden Mgr. Marcela Kabátová 

Šachy 1 hod./2 týdny Otakar Trojáček 

Výtvarný ateliér 2 hod./ 2 týdny Mgr. Lenka Cízová 

Špendlík 2 hod./týden Pavla Hampton, Lenka Hruzová 

Kroužek zdravotníků 1 hod./týden Mgr. Jitka Hrubá 

 

 

Zapojení do KPPP – Policie ČR, činnost policie, dopravní výchova - výuka na dopravním 

hřišti, beseda První pomoci 

 

Autoevaluace 

 

Minimální preventivní program je zaměřen na předcházení takových rizikových jevů jako 

jsou užívání návykových látek a prevence onemocnění, která souvisejí s jejich šířením (AIDS, 

žloutenka), projevy šikany, rasismu, xenofobie, záškoláctvím a kriminalitou mládeže. V příštím 

školním roce by se jeho zaměření mělo rozšířit i na další rizikové jevy, jako jsou divácké násilí, 

závislost na politickém či náboženském extremismu, netolismu (virtuální drogy) a patologické 

hráčství (gambling). Vytváří podmínky pro včasné zajišťování týrání a zneužívání dětí, 

domácího násilí, ohrožování mravní výchovy mládeže a poruch příjmu potravy. Základním 

principem strategie primární prevence SPJ u žáků je výchova ke zdravému životnímu stylu, 

osvojení pozitivního sociálního chování a zachování integrity osobnosti. Cílem je zabránit 

výskytu rizikového chování v daných oblastech a co nejvíce omezit škody jím způsobené.  MPP 

školy neaplikuje pouze jeden druh primární prevence, ale kombinuje několik druhů. V největší 

míře je použita nespecifická primární prevence, která používá aktivity podporující zdravý 

životní styl smysluplným využíváním volného času, tj.zájmové, sportovní a volnočasové 

aktivity. Na ni navazuje specifická primární prevence, která je zaměřena na předcházení       

a omezování výskytu rizikového chování žáků. Škola se snaží zařazovat programy, které 
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pomáhají žákům čelit sociálnímu tlaku a jsou zaměřené na zkvalitnění komunikace, nenásilné 

zvládání konfliktů, odmítání návykových látek, zvyšování zdravého sebevědomí či zvládání 

úzkosti a stresu. Nechceme pouze předávat informace formou filmů, přednášek a dalších 

pasivních činností, ale zapojovat žáky do rozhovoru, diskuse a kolektivních aktivit.   

Nástroje autoevaluace – pozorování, již zmiňované rozhovory s žáky nejen při 

komunikativních kruzích, analýza žákovských prací, výsledky testů, vyhodnocení prací žáků, 

přehledy výchovy a vzdělávání, úspěšnost prezentace, vedení přehledů o soutěžích, dotazníky 

pro rodiče žáků, dotazníky pro žáky, zhodnocení jednotlivými pedagogy, zhodnocení 

jednotlivými žáky, zápisy z rady rodičů, z vedení schůzek, zápisy z pedagogických rad, 

kontrola individuálních plánů (integrace). 

Časový harmonogram – průběžně po celý rok, dotazníky 1x ročně.  

 

Hodnocení dotazníků pro I. a II. stupeň (vzor viz. Přílohy MPP) 

 

 Z hodnocení dotazníků pro I. stupeň vyplynula nutnost seznámit žáky nižších ročníků 

s pojmem šikana ( proběhne ve školním roce 2011/2012 formou besedy se ŠMP, s využitím 

interaktivní tabule). Vážnější případ šikany zde nebyl zjištěn. Dalšími akcemi realizovanými 

v příštím školním roce budou programy „Prevence kouření a zdravý životní styl“, „ Bezpečný 

internet“. 

 Dotazníky pro II. stupeň poukázaly na několik ( i již vyřešených) případů šikany, z toho 

jeden vážný. Přičemž lehčí byly řešeny v rámci třídních kolektivů třídními učiteli, závažnější 

řešila výchovná komise s rodiči zúčastněných žáků. Rovněž na II. stupni budou po zjištění 

několika případů zneužívání cigaret a alkoholu, v příštím školním roce probíhat besedy, 

exkurze, přednášky a jiné akce zaměřené na tuto problematiku. Budou dále pokračovat 

besedy k tématu  „Sexuálního zdraví“. Žáci budou absolvovat aktivity či akce zaměřené na 

prevenci ostatních patologických jevů (gambling, poruchy příjmu potravy, nebezpečí na 

internetu, rasismus, xenofobie, politický či náboženský extremismus, sebepoškozování, 

kriminalita mládeže aj.) 

 

 

III. Cíle školního minimálního preventivního programu na rok 2011/2012 

 

Jednotlivé cíle 
 

 provádět  primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků 

 zajistit průběžné vzdělávání pedagogů v problematice SPJ 

 vést žáky ke zdravému životnímu stylu 

 podporovat u žáků sociální a osobnostní rozvoj 

 rozvíjet sociálně komutativní dovednosti dětí 

 podporovat a usměrňovat vlastní aktivitu žáků při řešení problémů 

 uplatňovat pestrost preventivní práce se žáky 

 zapojit do práce celý pedagogický sbor, snažit se o vytvoření partnerských vztahů 

mezi učitelem a žákem 

 podílet se na vytváření příznivého klimatu školy, bezpečného prostředí pro žáky 



 10 

 vytvořit podmínky pro smysluplné využívání volného času dětí 

 rozšířit spolupráci se zákonnými zástupci žáků 

 rozvíjet spolupráci s dalšími institucemi v oblasti sociálně patologických jevů 

 získávat prostředky na preventivní činnost z grantových programů 

 
 

Priority MPP 

 

 všestranný rozvoj osobnosti, rozvoj emoční a sociální inteligence (komunikace, 

spolupráce, kooperace, tolerance, úcta, sebeúcta – metody: výcvik v sociálně 

komunikativních dovednostech, metody spolupráce, kooperace, činnostního učení, 

metody kritického myšlení, aktivní sociální učení, individuální přístup...), zdravý životní 

styl, pozitivní klima ve škole respektující individualitu 

 vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času dětí 

 spolupráce s rodiči, osvětová činnost pro rodiče v oblasti zdravého životního stylu, 

prevence šikany a prevence problémů ve výchově a vzdělávání dětí 

 sledování konkrétních podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně 

patologických jevů a uplatňování různých forem a metod umožňujících včasné 

zachycení ohrožených dětí 

 poskytování poradenských služeb školního metodika prevence 

 zajišťování poradenských služeb pro rodiče 

 

Aktivity pro žáky, KPPP 
 

Způsob seznámení žáků s činností ŠMP, možnostmi pomoci a MPP 
  

 ŠMP se osobně představí ve třídách školy a vysvětlí žákům v jakých záležitostech se na 

něho mohou obracet. Informuje žáky, kde jej mohou nalézt (kancelář ZŘŠ), ve kterém čase 

(v případě nutnosti kdykoli).  

 

Nespecifická a specifická prevence pro žáky ve výuce,  
která je součástí učebních osnov 

 

1. stupeň 

 

Vyučovaný 

předmět 

Preventivní aktivita a její zaměření,  

způsob jejího vedení 

(např. předávání informací, prožitková aktivita,…) 

Učitel 
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Prvouka 

 

Bezpečná cesta do školy, základní pravidla silničního provozu 

- Ajaxův zápisník, sešit Besip 

Třídní učitelé 

Prvouka 

 

Bezpečné chování v silničním provozu – chodec, cyklista 

Dopravní hřiště Litoměřice 

Zaměstnanci 

DDM Rozmarýn 

Prvouka 

 

Zásady bezpečného chování na veřejnosti, dopravně riziková 

místa ve městě 

Městská policie 

Vlastivěda 

 

Komunikace mezi žáky, sociální klima třídy – vybrané 

kolektivy 

OS Prevent 

 

 

2. stupeň 

 

Vyučovaný 

předmět 

Preventivní aktivita a její zaměření,  

způsob jejího vedení 

(např. předávání informací, prožitková aktivita,…) 

Učitel 

Bude doplňováno v průběhu školního roku 2011/2012 

 Prevence sociálně patologických jevů, jejich rozpoznání, 

nebezpečí užívání návykových látek, vliv na život jedince 

ŠMP + TU 
 

 Kriminalita mládeže, právní odpovědnost Policie ČR 

 Projekt Řekni drogám NE – soubor DVD s tématikou drog, 

kouření a alkoholu  

Uč. Rv a Ov 

K-centrum 

   
 

Jednorázové aktivity pro žáky 
 

Název aktivity, akce Datum Realizátor 

Bude doplňováno v průběhu školního roku 2011/2012 
Prevence kouření a zdravý životní styl (I. stupeň) Podzim 2011 ŠMP + TU 

Co znamená šikana aneb co si nenechám líbit (I. stupeň) Podzim 2011 ŠMP + TU 

Bezpečný internet (I. i II. stupeň) Zima 2012 ŠMP + TU 

Gambling, netolismus (II. stupeň) Zima 2012 ŠMP + TU 

Šikana, co si nenechat líbit (II. stupeň) Zima 2012 ŠMP + TU 

Xenofobie, rasismus, politický a náboženský extremismus 

(II. stupeň) 

Jaro 2012 ŠMP + TU 

Zdravý životní styl (poruchy příjmu potravy, využití volného 

času) (II. stupeň) 

Jaro 2012 ŠMP + TU 

   
 

Volnočasové aktivity pro žáky 
 

Název kroužku Datum nebo frekvence konání Vedoucí programu 
Florbal 3 hod./týden Libor Hejhal, Jan Kavalír, 

Karel Kynzl 

Flétna 1 hod./týden Mgr. Lenka Krausová 

Savoir-vivre français 1 hod./týden Mgr. Klára Filipová 

Dramaťák 2 hod./týden Irena Hejhalová 
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Vaření 2 hod./týden Mgr. Marcela Kabátová 

Šachy 1 hod./2 týdny Otakar Trojáček 

Výtvarný ateliér 2 hod./ 2 týdny Mgr. Lenka Cízová 

Špendlík  Pavla Hampton, Lenka 

Hruzová 

Kroužek zdravotníků 1 hod./týden Mgr. Jitka Hrubá 

Činnost školní družiny 6.00 – 16.00 Pracovníci ŠD 
 

 

 

Vzdělávání školního metodika prevence a pedagogických pracovníků 
 

Plán vzdělávání ŠMP v oblasti prevence SPJ 
 

Název a odborné 

zaměření 

vzdělávání 

Počet 

hodin 

Datum 

konání 

Realizátor – organizace, odborník 

Bude doplňováno v průběhu školního roku 2011/2012 
    

    

    

 

Plán vzdělávání pedagogů v oblasti prevence SPJ 
 

Název a odborné 

zaměření 

vzdělávání 

Počet 

hodin 

Datum 

konání 

Realizátor – organizace, odborník 

Bude doplňováno v průběhu školního roku 2011/2012 
    

    

    

 

Plán vzdělávání pedagogů a ŠMP mimo oblast SPJ 
 

Název a odborné 

zaměření 

vzdělávání 

Počet 

hodin 

Datum 

konání 

Realizátor – organizace, odborník 

Bude doplňováno v průběhu školního roku 2011/2012 
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Spolupráce školy s rodiči žáků 
 

Aktivity pro rodiče 
 

Název aktivity Datum 

konání 

Realizátor, 

přednášející 
Informace o prevenci SPJ, Metodický pokyn Čj. 

200006/2007-51, postup školy při řešení situací spojených 

s užíváním návykových látek 

podzim 2011 Třídní učitelé 

Informace o problémech spojených se šikanou, jejího 

rozpoznání a řešení problému 

jaro 2012 Třídní učitelé 

 

Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči 
 

Název aktivity Datum konání Vedoucí 

programu 

Bude doplňováno v průběhu školního roku 2011/2012 
Vánoční zpívání Prosinec 2011 pedagog ZŠ 

Velikonoční zpívání Duben 2012 pedagog ZŠ 

   

   

   

 

 

IV. Závěrečné informace 

 

 Datum  Podpis 

ředitele/ředitelky školy 
Seznámení ředitele/ředitelky školy s MPP   

Seznámení pedagogického sboru školy s MPP   
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V. Přílohy MPP 

 

DOTAZNÍK PRO I. STUPEŇ – TÉMA: ŠIKANA 

 

 

Třída: ______   Jsem: chlapec – dívka 
 

1. Co podle tebe znamená výraz šikana? 
a) opakované posmívání a zesměšňování 

b) bití 

c) braní a poškozování věcí 

d) vymáhání věcí a peněz, krádeže 

e)………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? 
a) ano 

b) ne 

 

3. Šikanoval/a jsi ty sám/a někdy někoho jiného? 
a) ano 

b) ne 

 

4. Byl/a jsi někdy sám/a šikanován/a? 
a) ano 

b) ne 

 

5. Jak často k šikaně docházelo? 
a) nikdy 

b) každý den 

c) dvakrát nebo třikrát za měsíc 

d) několikrát do roka 

e) .................................................................................................. 

 

6. Kdo tebe nebo jiné děti šikanoval? 
a) chlapci z naší třídy 

b) děvčata z naší třídy 

c) starší žáci 

d) mladší žáci 

e) někdo jiný (kdo) ...................................................................................... 

 

7. Kde se šikanování odehrávalo? 
a) ve třídě 

b) na WC nebo v šatně 

c) cestou do školy nebo ze školy 

d) mimo školu 

e) jinde (kde) ................................................................................................ 

 

8. Kdy k šikaně došlo? 
a) v loňském školním roce 

b) v letošním školním roce 
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9. Kdybys byl/a šikanován/a, jak by ses zachoval/a? 
a) řekl/a bych to kamarádovi (kamarádce) 

b) řekl/a bych to učiteli/učitelce 

c) řekl/a bych to rodičům 

d) neřekl/a bych to nikomu 

e) jiné řešení (jaké)................................................................................... 

 

10. Jakou radu bys dal/a spolužákovi, o kterém víš, že je šikanovaný? 
a) svěřit se někomu z kamarádů 

b) svěřit se někomu dospělému 

c) nesvěřovat se nikomu 

d) nevšímat si toho 

e) nevím 

f) jinou radu (jakou)...................................................................................... 

 

11. Jaký důvod podle tebe vede některé děti k šikanování? 
a) je to pro ně zábava 

b) chtějí nad někým rozhodovat 

c) někoho napodobují 

d) snaží se být středem pozornosti 

e) je jim také ubližováno někým jiným 

f) nevím 

 

12. Máš zkušenost s …? (vyzkoušel/a jsi sám/sama)  
a) s pitím alkoholu 

b) cigaretou 

c) marihuanou 

d) jinou návykovou látkou? Jakou………………………………………… 
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DOTAZNÍK PRO II. STUPEŇ  

 
Tento dotazník je důležitý pro naplánování a realizaci takových akcí v naší škole, které budou pro vás co nejpřínosnější. 

Proto prosím odpovídejte pravdivě. Stačí, když správnou odpověď  PODTRHNETE. 

Dotazník je naprosto anonymní, proto jej nepodepisujte. Děkujeme ti za tvou upřímnost. 
 

Třída: ______                                                                                 Jsem: chlapec – dívka 
 

Šikana - za šikanování se považuje to, když jeden nebo více žáků úmyslně, většinou opakovaně ubližuje někomu 

druhému.Znamená to, že ti někdo, komu se nemůžeš účinně bránit, dělá, co je ti nepříjemné, co tě ponižuje, nebo to 

prostě bolí – strká do tebe, nadává ti, bije tě, schovává ti nebo bere věci, svačiny, peníze atd.. Ale může ti 

znepříjemňovat život i jinak – pomlouvá tě, intrikuje proti tobě, navádí spolužáky, aby s tebou nemluvili … 
 

1. Ubližoval ti takto někdo v minulém školním roce? 
ANO    -    NE 

 

2. Pokračuje to i v tomto školním roce 
ANO    -    NE 

 

3. Jak ti ubližují/ubližovali (můžeš podtrhnout, ale můžeš to popsat i vlastními slovy)? 
     ignorování – posměch – pomluvy – ponižování – brání věcí - nadávky – bití – fackování – kopání –    

     rány pěstí - _____________________ 
  

4. Zamysli se a podtrhni, jak často ti bylo ubližováno 
     Téměř každý den -  Téměř každý týden - Asi jednou do měsíce 
 

5. Kde se to děje? 
     ve třídě – na chodbě – v šatně – na WC – v jídelně – cestou do školy nebo ze školy – v tělocvičně –   

     na hřišti – jinde __________________ 
 

6. Znáš ve třídě někoho kdo je šikanován? 
NE    -    ANO (napiš jejich počet) ………. 

 

7. Dochází k tomu ubližování v rámci kolektivu vaši třídy? 
NE    -    ANO 

  

8. V případě, že bys byl/a šikanován, nebo měl/a jiný obdobně závažný problém, na koho by ses 

obrátil/a (podtrhni odpověď ve všech řádcích)? : 
Na mámu nebo tátu                                                              ano – ne 

Na kamaráda či kamarádku                                                 ano – ne 

Na sourozence nebo někoho z příbuzných                          ano – ne 

Na učitele či učitelku                                                           ano – ne 

Na někoho jiného                                                                 ano – ne 

Nechám si to pro sebe (neřeknu to nikomu)                        ano – ne 
 

9. Se vztahy mezi žáky ve škole jsem: 
spokojený/á – spíše spokojený/á – je mi to jedno – spíše nespokojený/á – nespokojený/á - bojím se 
 

10. Co podle tebe ve škole chybí, co bys potřeboval: 
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 
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11. Experimentoval jsi již někdy s některou z následujících látek nebo aktivit  

(vyplň všechny řádky a zakřížkuj) ? 
 nikdy jedenkrát několikrát v tomto školním roce vědí 

o tom 

rodiče? 

láká tě to 

vyzkoušet? 

jednou  

nebo 

několikrát 

 

Přibližně  

1x týdně 

Přibližně 

každý 

den 

ano ne ano ne 

pivo           

víno           

tvrdý alkohol           

cigarety           

marihuana nebo hašiš           

léky (aniž bych byl 

nemocný) 

          

jiné drogy           

výherní automaty           

 

12. Znáš  ve třídě mezi svými spolužáky někoho, kdo dělá některou z následujících aktivit (vyplň 

všechny řádky a zakřížkuj)? 

 
 ne ano (napiš kolik jich znáš)…….. 

jednou občas pravidelně 

Pije alkohol?     

Kouří cigarety?     

Kouří marihuanu nebo hašiš?     

Užívá jiné drogy?     

Schválně ničí různé věci?     

Krade, nebo se zabývá jinou trestnou činností?     

Ubližuje ostatním, šikanuje,  vydírá?     

Hraje na výherních automatech?     

 

Záškoláctví je chození za školu, žák nejde do školy,  přestože k tomu nemá žádný zdravotní nebo rodinný důvod. 

Rodiče zpravidla o jeho záškoláctví nevědí a často je spojeno s různým falšováním omluvenek. 
 

13. Kolik spolužáků ze třídy podle tebe chodí za školu (uveď počet žáků, popř. podtrhni) ? 
- alespoň 1x v každém měsíci: ………. 

- méně často než jednou v měsíci: ………. 

- nevím, že by někdo chodil za školu 
 

14. Víš kam obvykle záškoláci chodí? 
NE    -    ANO (můžeš napsat kam)………………………………………………………………………………………. 

 

15. Co by se mělo ve škole zlepšit, aby žáci nechodili za školu (napiš svůj názor)? 
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
 

16. Jak trávíš volný čas během týdne? (zakřížkuj) 
parta, kamarádi  hra na výherních automatech  

poslech hudby  návštěva diskoték, zábav, koncertů  

televize, video  posezení v kavárně, restauraci  

hra na počítači nebo internetu…  sport  

příprava do školy  sběratelství  

ZUŠ, cizí jazyky  příroda  

četba knih, časopisů  víceméně nic, nudím se  

kroužky  jinak…(napiš jak) …………………………… 
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Kontakty na webové stránky s problematikou rizikového chování 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: http://www.msmt.cz  

Dokumenty a Podpůrné programy.  

 

NIDM - Národní institut dětí a mládeže: http://www.nidm.cz 

Informační centrum pro mládež: http://www.icm.cz 

Adresář organizací poskytujících služby v oblasti primární prevence. Poradny pro děti a mládež. 

Adresář středisek pro volný čas dětí a mládeže v ČR. Adresář vybraných NNO dětí a mládeže a 

dalších organizací pracujících s dětmi a mládeží. Volný čas a sport (odkazy na sportovní asociace, 

svazy a jiné zajímavé informace ze světa sportu). Dotační programy pro děti a mládež. 

 

IPPP – Institut pedagogicko psychologického poradenství ČR: http://www.ippp.cz 

Kontakty – IPPP, Pedagogicko psychologické poradny, Speciálně pedagogické centra, Střediska 

výchovné péče, Poskytovatelé služeb pro děti a mládež. 

 

SZÚ – Státní zdravotní ústav (Centrum zdraví a životních podmínek): http://www.szu.cz  

Škola podporující zdraví, Odborná skupina prevence závislostí 

 

VÚP - Výzkumný ústav pedagogický v Praze: http://www.vuppraha.cz   

Projevy rizikového chování na internetu (příručka příkladů dobré praxe). 

 

NIDV – Národní institut  dalšího vzdělávání: http://www.nidv.cz  

Programová nabídka vzdělávacích akcí (další vládní priority). 

 

Vzdělávací a informační portál pro základní a střední školy ŠKOLA ONLINE: 

http://www.skolaonline.cz   

Projevy rizikového chování, rámcové vzdělávací programy. 

 

Česká škola – web pro základní a střední školy: http://www.ceska.skola.cz   

Sociálně patologické jevy. 

 

MV ČR – Ministerstvo vnitra ČR: http://www.mvcr 

 Prevence kriminality. Dokumenty z oblasti prevence kriminality. Komerční sexuální zneužívání dětí. 

Podpora a ochrana obětí obchodování s lidmi v České republice. Adresář pracovišť preventivně 

informačních skupin Policie České republiky. Kombinovaný uzel pro bezpečnější internet. 

(Safer Internet Day). 

 

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti:  

http://www.drogy-info.cz/   

Informační portál o ilegálních a legálních drogách 

 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky: http://www.vlada.cz 

Odborné publikace – monografie, metodika, výzkumné zprávy 

 

Národní program boje proti AIDS v České republice www.aids-hiv.cz 

 

 

http://www.msmt.cz/
http://www.nidm.cz/
http://www.icm.cz/
http://www.ippp.cz/
http://www.szu.cz/
http://www.csicr.cz/show.aspx?id=46&Lang=1&Theme=7&Section=21&Rubric=41
http://www.vuppraha.cz/
http://www.nidv.cz/
http://www.skolaonline.cz/
http://www.ceska.skola.cz/
http://www.mvcr/
http://www.drogy-info.cz/
http://www.vlada.cz/
http://www.aids-hiv.cz/

