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    V Litoměřicích  3. 9. 2012      Mgr. Karel Kynzl, ředitel školy 



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  

  

RREEDDIIZZOO::    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  
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bb))  CChhaarraakktteerriissttiikkaa  šškkoollyy::  

MMaassaarryykkoovvaa  zzáákkllaaddnníí  šškkoollaa  jjee  oodd  99..  22..  22001122    nnoossiitteelleemm  cceerrttiiffiikkááttuu  11..  FFaaiirr  ttrraaddeeoovváá  

šškkoollaa  vv  ČČeesskkéé  rreeppuubblliiccee  aa  ppooddppoorruujjee  rrůůzznnéé  aakkttiivviittyy  ss  ttíímmttoo  hhnnuuttíímm  ssppoojjeennéé..  

DDoocchháázzíí  ttaakk  kk  rroozzvvoojjii  zzooddppoovvěěddnnoossttii  aa  ppoocciittůůmm  ssoouunnáálleežžiittoossttii  uu  žžáákkůů,,  rrooddiiččůů    

ii  zzaamměěssttnnaannccůů..    

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,,  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  88..  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..    

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  ssoouuččáássttíí  

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  ddooššlloo  kk  vvyybbaavveenníí  vvššeecchh  uuččeebbeenn  šškkoollyy  ddaattaapprroojjeekkttoorryy,,  

pprroommííttaaccíímmii  ppllááttnnyy  aa  rreepprroodduukkttoorryy..  JJeeddnnaa  ttřřííddaa  bbyyllaa  vvyybbaavveennaa  iinntteerraakkttiivvnníí  ttaabbuullíí..  

PPřřiibbyyll  ttaakkéé  sseerrvveerr,,  kkooppíírrkkaa  aa  ssooffttwwaarree..  KKaažžddýý  uuččiitteell  oobbddrržžeell  pprraaccoovvnníí  nnootteebbooookk..  TToo  vvššee  

ddííkkyy  pprroojjeekkttuu  EEUU  ppeenníízzee  šškkoolláámm..    

VV  oorrggaanniizzaaččnníí  ssttrruukkttuuřřee  šškkoollyy  ddooššlloo  11..  88..    22001122  kkee  zzmměěnněě  vvee  vveeddeenníí..  DDaallššíímm  zzáássttuuppcceemm  

řřeeddiitteellee  pprroo  aaddmmiinniissttrraattiivvuu  aa  pprroojjeekkttyy  bbyyll  jjmmeennoovváánn  IInngg..  ZZnnoojjeemmsskkýý..  

      

HHllaavvnníí  bbuuddoovvaa  ::    

1188  uuččeebbeenn,,  zz  ttoohhoo  1177  kkmmeennoovvýýcchh    ttřříídd,,  22  ttřřííddyy  sslloouužžíí  jjaakkoo  22  oodddděělleenníí  šškkoollnníí  ddrruužžiinnyy  

  11  ooddbboorrnnáá  uuččeebbnnaa  ––  vvýýuukkaa  DDoommááccnnoossttii  aa  jjaazzyykkůů  

                                                                                        

  

BBuuddoovvaa  ŠŠDD::      

PPooččeett  oodddděělleenníí  ddrruužžiinnyy::  33  

11  kkmmeennoovváá  ttřřííddaa  ––  11..  rrooččnnííkk  

    

                                        

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  22001111  //  22001122      

  

ZZaaččáátteekk  šškkoollnnííhhoo  rrookkuu::  11..  ssttuuppeeňň  ………………………………....  …………………………    226600  

                  

  

22..  ssttuuppeeňň  ………………………………………………………………119933  

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

cceellkkeemm  ………………………………………………………………....  445533  

  

  

KKoonneecc  šškkoollnnííhhoo  rrookkuu::    11..  ssttuuppeeňň  ………………………………....  ....……………………..  225599  

  

  

22..  ssttuuppeeňň  …………………………………………………………....    119944  

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

cceellkkeemm  ………………………………………………..………………    445533  

  

CCeellkkeemm  ttřříídd::      1188      11..  ssttuuppeeňň  --  1100  ttřříídd    

22..  ssttuuppeeňň  ––  88  ttřříídd  

  

  

                        PPRRŮŮMMĚĚRR  NNAA  TTŘŘÍÍDDUU            2255,,1177  

  

DDaallššíí  úúddaajjee  ((  kk  3300..  66..    22001122  ))::  

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

    oodddděělleenníí  ŠŠDD                55  ((114455    žžáákkůů  ))  

    sskkuuppiinnyy  DDAAPP            33  

    llooggooppeedd..  ppoorraaddnnaa            33  

    ddoojjíížždděějjííccíícchh  žžáákkůů  ((  zz    3355  oobbccíí  ))        114488  

    iinntteeggrroovvaannýýcchh  žžáákkůů  ((  vv  bběěžžnnýýcchh  ttřřííddáácchh))    11..  ssttuuppeeňň    55  

22..  ssttuuppeeňň          99  

  

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

sscchhůůzzkkáácchh  ((1166..  1111..  22001111  aa    1122..  44..  22001122)),,  ppřřííppaaddnněě  ppoo  ddoohhoodděě  ss  vvyyuuččuujjííccíímmii  kkddyykkoolliivv  

iinnddiivviidduuáállnněě..  

VV  zzáářříí  22001111  pprroobběěhhllaa  mmiimmoořřááddnnáá  sscchhůůzzkkaa  ss  rrooddiiččii  11..  rrooččnnííkkůů..  

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..  

PPrroobběěhhlloo  cceellkkeemm  55  xx  pprroojjeeddnnáávváánníí  kkáázznněě  aa  ppřřeessttuuppkkůů  pprroottii  šškk..  řřáádduu  ss  rrooddiiččii,,  

ppřříísslluuššnnýýmmii  uuččiitteellii  aa  vveeddeenníímm  šškkoollyy,,  ppooppřřííppaadděě  ss  ddaallššíímmii  ooddbboorrnnííkkyy..  

PPeeddaaggooggiicckkáá  rraaddaa  šškkoollyy  zzaasseeddaallaa  vvee  šškkoollnníímm  rrooccee  22001111//22001122  cceellkkeemm  66xx..    

  

  

  

  

  

  

  

  

  



cc))  PPřřeehhlleedd  uuččeebbnníícchh  pplláánnůů  ssee  sscchhvvaalloovvaaccíímmii  ddoolloožžkkaammii  ::  

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..    22001122::  

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

UUččiitteelléé::  

  

                                                                                                      ppooččeett  pprraacc..                      ppřřeeppooččtt..  ppooččeett  

  

vveeddeenníí  šškkoollyy                                                                                            22                                        22,,0000  

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

uuččiitteelléé  22..  sstt..                                              1144                                    1111,,5544  

    

  

                      

CCeellkkeemm  uuččiitteellůů                                      2288                                    2255,,5544  

  

  

                        AAssiisstteennttkkaa  ppeeddaaggooggaa                          11                                          00,,5500  

  

VVyycchhoovvaatteellkkyy  ŠŠDD::                                                                              55                                            44,,7766  

                        PPrroovvoozznníí  zzaamměěssttnnaannccii::  

  úúččeettnníí                                                                                                                      11                                            11,,0000                                                                                  

šškkoollnnííkk                                                                                                                  11                                            11,,0000  

uukklliizzeeččkkyy                                                                                                          44                                              33,,5500  

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

  

SSpprráávvccii  hhřřiiššttěě::        33                                            22,,5500  

  

mmaatteeřřsskkáá  ddoovvoolleennáá                                                                        oodd  2200..  44..            11    uuččiitteellkkaa            

  

  

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

šškkoollnníímm  mmeettooddiikkeemm  pprroo  pprreevveennccii  ssoocciiáállnněě  ppaattoollooggiicckkýýcchh  jjeevvůů..  11  uuččiitteellkkaa  pprraaccoovvaallaa  

jjaakkoo  kkoooorrddiinnááttoorr  ŠŠVVPP..  JJeeddeenn  uuččiitteell  bbyyll  ppoovvěěřřeenn  ffuunnkkccíí  mmeettooddiikkaa  IICCTT..    

  

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

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

  

  



HHoossppiittaaččnníí  ččiinnnnoosstt::    

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

HHoossppiittaaččnníí  ččiinnnnoosstt  pprroobbííhhaallaa  ddllee  PPlláánnuu  kkoonnttrroollnníí  aa  hhoossppiittaaččnníí  ččiinnnnoossttii  šškkoollnníí  rrookk  

22001111//22001122..  

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::  2233  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    88..  rrooččnnííkkuu..  

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  JJ..  HH..  PPeessttaalloozzzziihhoo  LLiittoomměěřřiiccee  vvee  ŠŠDD  

PPrraaxxee  ssttuuddeennttůů    11..  KKŠŠPPAA  LLiittoomměěřřiiccee        

  PPrraaxxee  ssttuuddeennttůů  uuččiitteellssttvvíí  UUJJEEPP  vv  ÚÚssttíí  nnaadd  LLaabbeemm    

  

NNáásslleecchhyy::  

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

--  ssttuuddeennttkkyy  SSPPggŠŠ  JJ..  HH..  PPeessttaalloozzzziihhoo  LLiittoomměěřřiiccee  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,,  PPhhDDrr..  BBaarrttoošš,,    PPoolliicciiee  ČČRR,,  MMeeddiiaaččnníí  

aa  pprroobbaaččnníí  sslluužžbbaa,,  OOddbboorr  ssoocciiáállnníícchh  vvěěccíí  MMěěÚÚ  LLiittoomměěřřiiccee  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



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

  

UUkkoonnččeenníí  ppoovviinnnnéé  šškkoollnníí  ddoocchháázzkkyy::  

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

vv  99..  ttřříídděě  ……..…………………………....    99..  rrookkeemm    ………………………………  3355  

vv  99..  ttřříídděě……………………………………..1100..  rrookkeemm………………………………..    22    

                        vv  88..  ttřříídděě……………………………………....99..  rrookkeemm……………………………………33    

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

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

CCeellkkeemm  ……....…………………………………………………………………………………………....4400  žžáákkůů  

  

UUmmííssttěěnníí  vvyycchháázzeejjííccíícchh  žžáákkůů::    

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

GGyymmnnáázziiuumm  ………………………………....      77  žžáákkůů    

SSttřřeeddnníí  šškkoollyy  ………………………………      1188  žžáákkůů  

SSOOUU  --  33lleettéé  ………………………………....        1144  žžáákkůů  

PPrraakkttiicckkáá  šškkoollaa  ………………………………..  11  žžáákk  

  

ZZááppiiss  ddoo  11..ttřříídd::  

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

zzaappssáánnoo  ……………………………………………………………………....    7788  

ooddkkllaadd      ……………………………………………………………………....        77  

ppřřeevvoodd  nnaa  jjiinnéé  šškkoollyy  ………………....…………………………..    2200  

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

CCeellkkeemm  ddoo  11..  ttřřííddyy  …………………………………………..……..    5511  

  

  

PPřřeecchhoodd  žžáákkůů  nnaa  jjiinnéé  šškkoollyy  ::  

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

ddoo  pprriimmyy  GGJJJJ  LLiittoomměěřřiiccee  …………………………………………………………………………..33    

  

  

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  22001111  //  22001122  

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

PPrroossttřřeeddíí  šškkoollyy::    

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

VVee  šškkoollnníímm  rrooccee  22001111//22001122  pprroobběěhhlloo  pplláánnoovvaannéé  vvyymmaalloovváánníí  cchhooddeebb  aa  WWCC  vv  hhllaavvnníí  

bbuuddoovvěě..    

VVee  ddvvoouu  ttřřííddáácchh  aa  vv  kkaanncceelláářřii  řřeeddiitteellee  šškkoollyy  ssee  oobbnnoovvoovvaallyy  kkoobbeerrccee..    

SSvvééppoommooccíí  sspprráávvnníí  zzaamměěssttnnaannccii  šškkoollyy  oopprraavviillii  oommííttkkuu  pplloottuu  kkoolleemm  aarreeáálluu  šškkoollnnííhhoo  

hhřřiiššttěě  aa  ddllaažžbbuu  vv  pprroossttoorruu  ooddppooččíívvaaddllaa  uu  vvssttuuppuu  ddoo  aarreeáálluu  zzaahhrraaddyy..  OOpprraavvoouu  pprrooššllyy  

rroovvnněěžž  ddvveeřřee  aa  vvssttuuppnníí  sscchhooddiiššttěě  ddoo  hhllaavvnníí  bbuuddoovvyy..  VV  rráámmccii  oopprraavvyy  aa  oobbnnoovvyy  mmaajjeettkkuu  

ssee  zzrreekkoonnssttrruuoovvaallaa  kkaanncceelláářř  zzáássttuuppccee  řřeeddiitteellee..  ŠŠkkoollnníí  ddrruužžiinnaa  zzíísskkaallaa  nnaa  zzaahhrraadduu  

ttrraammppoollíínnuu  aa  nnoovvoouu  kkooppíírrkkuu  pprroo  ssvvéé  ppoottřřeebbyy..    

NNoovvýý  nnáábbyytteekk  ppřřiibbyyll  ttaakkéé  ddoo  ssbboorroovvnnyy  aa  ddoo  sskkllaadduu  uuččeebbnníícchh  ppoommůůcceekk  11..  ssttuuppnněě..  NNaa  

zzaaččááttkkuu  šškkoollnnííhhoo  rrookkuu  22001122//22001133  ddoojjddee  kk  oopprraavvěě  hheerrnníícchh  pprrvvkkůů  nnaa  šškkoollnníí  zzaahhrraadděě..    

HHaavvaarriijjnníí  ssttaavv  zzááppaaddnníí    zzddii  hhllaavvnníí  bbuuddoovvyy  šškkoollyy  bbyyll  řřeeššeenn  ooddkkooppáánníímm  zzeemmiinnyy  

zz  vvnněějjšškkuu  aa  oommííttkkaa  vvnniittřřnníí  zzddii  vvee  kkrraajjnníí  ttřříídděě  vv  ppřříízzeemmíí  šškkoollyy  bbyyllaa  oottlluuččeennaa  aa  zznnoovvuu  

nnaahhoozzeennaa,,  vvččeettnněě  vvyymmaalloovváánníí..  DDeeffiinniittiivvnníí  řřeeššeenníí  bbuuddee  řřeeššeennoo  ssee  zzřřiizzoovvaatteelleemm  jjaakkoo  

hhaavvaarriijjnníí  ssttaavv..    

      

    

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

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

((  vviizz    ppřříílloohhaa  čč..  66  ))    

  

  

kk))          PPřřeehhlleedd  pplláánnoovvaannýýcchh  ttřříídd  aa  zzaamměěssttnnaannccůů  nnaa  šškk..  rrookk  22001122//22001133::  

  

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

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

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

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

      

PPřřeehhlleedd  oo  pplláánnoovvaannýýcchh  pprraaccoovvnnííccíícchh  ::  

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

vveeddeenníí  šškkoollyy  ……………………………………………………………………  33  

uuččiitteelléé  11..  ssttuuppeeňň  ((  cceellýý  úúvvaazzeekk  ))  …………………………..  1133  

uuččiitteelléé  22..  ssttuuppeeňň  ((  cceellýý  úúvvaazzeekk  ))  …………………………..  1144  

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

cceellkkeemm  uuččiitteellůů  ………………………………………………………………....3300  

  

vvyycchhoovvaatteellkkyy  ………………………………………………………………..      55    ((  úúvvaazzeekk  44,,7766  ))  

pprroovvoozznníí  zzaamměěssttnnaannccii  …………....………………………………......  77      ((  úúvvaazzeekk  55,,5500  ))  

sspprráávvccii  hhřřiiššttěě……………………………………………………………………33      ((  úúvvaazzeekk  22,,5500  ))  

    

  

  

  

  

  

  



ll))  PPřřeehhlleedd  ttřříídd  aa  žžáákkůů  ((  kk  3300..  99..  22001111))::  

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

11..  AA  …………………………………………………………....  2288  

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

22..  AA  …………………………………………………………....  2266  

22..  BB  …………………………………………………………....  2277  

33..  AA  …………………………………………………………....  2288  

33..  BB  ………………....…………………………………………  2266  

44..  AA  ………………………………………………..…………..  2266  

44..  BB  …………………………………………………………....  2288  

55..AA    …………………………………………………………....  2233  

55..BB  ………………………………………………………………2200  

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

11..  ssttuuppeeňň  ………………………………………………....    226600  žžáákkůů  

  

  

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

66..  BB  ………………………………………………………………      2299  

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

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

88..  AA  ………………………………………………………………      2255  

88..  BB  ………………………………………………………………      2266  

99..AA  ………………………………………………………………..      1199  

99..  BB  ………………………………………………………………      1188  

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

22..  ssttuuppeeňň  ……………………………………………………      119933    žžáákkůů  

  

CCeellkkeemm  nnaa  šškkoollee::    445533    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::  

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

TTIIMMSSSS  aa  PPIIRRLL  22001111  

ŠŠkkoollaa  oobbddrržžeellaa  vv  úúnnoorruu  22001122  ŠŠkkoollnníí  zzpprráávvuu  ss  vvýýsslleeddkkyy  zz  hhllaavvnnííhhoo  ššeettřřeenníí    PPIIRRLLSS  22001111  

aa  TTIIMMSSSS  22001111,,  jjeehhoožž  ddoottaazznnííkkoovvééhhoo  ššeettřřeenníí  ssee  vvee  šškkoollnníímm  rrooccee  22001100//22001111  zzúúččaassttnniillii  

žžááccii  44..BB..    

  

CCLLOOSSEE  

VV  kkvvěěttnnuu  22001122  ssee  dděěttii,,  jjeežž  ssee  zzúúččaassttnniillyy  vvýýzzkkuummuu  TTIIMMSSSS  aa  PPIIRRLL  22001111  ((55..BB)),,  zzaappoojjiillyy  

ddoo  ddoottaazznnííkkoovvééhhoo  ššeettřřeenníí  CCLLOOSSEE  ((CCzzeecchh  lloonnggiittuuddiinnaall  SSttuuddyy  iinn  EEdduuccaattiioonn)),,  ppoodd  

zzááššttiittoouu  ČČeesskkéé  šškkoollnníí  iinnssppeekkccee  aa  ÚÚssttaavvuu  vvýýzzkkuummuu  aa  rroozzvvoojjee  vvzzdděělláávváánníí  PPeeddaaggooggiicckkéé  

ffaakkuullttyy  UUnniivveerrzziittyy  KKaarrlloovvyy..  

  

  

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

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

    ŠŠkkoollaa  ssee  vv  rrooccee  22001111//22001122  ddoo  ddaallššííhhoo  vvzzdděělláávváánníí  aa  cceelloožžiivvoottnnííhhoo  uuččeenníí  nneezzaappoojjiillaa  

  

  

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

cciizzíícchh  zzddrroojjůů::      

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

EEUU  ppeenníízzee  šškkoolláámm    

VVee  šškkoollnníímm  rrooccee  22001111//22001122  ppookkrraaččoovvaallaa  ddaallššíí  ffáázzee  pprroojjeekkttuu..  VV  pprrůůbběěhhuu  šškkoollnnííhhoo  rrookkuu  

bbyyll  šškkoollaa  vvyybbaavveennaa  aauuddiioovviizzuuáállnníí  tteecchhnniikkoouu  ––  ddaattaapprroojjeekkttoorryy,,  iinntteerraakkttiivvnníí  ttaabbuullíí,,  

rreepprroodduukkttoorryy  aa  ddookkoovvaaccíímmii  ssttaanniicceemmii  vvee  vvššeecchh  ttřřííddáácchh..  ŠŠkkoollaa  rroovvnněěžž  zzíísskkaallaa  kkooppíírrkkuu  aa  

sseerrvveerr..  TTaattoo  tteecchhnniikkaa    uummoožžnniillaa  aapplliikkaaccii  ddaallššíícchh    uuččeebbnníícchh  mmaatteerriiáállůů  aa  ddiiggiittáállnníícchh  

uuččeebbnníícchh  mmaatteerriiáállůů,,  jjeežž  ttvvoořřiillii  ttéémměěřř  vvššiicchhnnii  ppeeddaaggooggoovvéé..  TTii  bbyyllii  rroovvnněěžž  vvyybbaavveenníí  

nnootteebbooookkyy  pprroo  ttvvoorrbbuu  aa  ooddppiilloottoovváánníí  ttěěcchhttoo  mmaatteerriiáállůů..  VV  pprrůůbběěhhuu  rrookkuu  22001111//22001122  bbyylloo  

vvyyttvvoořřeennoo  220000  ddiiggiittáállnníícchh  uuččeebbnníícchh  mmaatteerriiáállůů  aa    660000  ddaallššíícchh  vvzzdděělláávvaaccíícchh  mmaattrriiáállůů..  

PPeeddaaggooggoovvéé  pprroodděěllaallii  ddííkkyy  EEUU  ppeenníízzee  šškkoolláámm  ttaakkéé  šškkoolleenníí    ((vviizz  ppřříílloohhaa  čč..  22))..  

  

ŠŠiikkoovvnnéé  rruuccee  mmaajjíí  bbuuddoouuccnnoosstt  

PPrroojjeekktt  ggaarraannttoovvaannýý  OOkkrreessnníí  hhoossppooddáářřsskkoouu  kkoommoorroouu  vv  LLiittoomměěřřiiccíícchh  bbyyll  zzaamměěřřeenn  nnaa  

pprrooffeessnníí  aa  kkaarriiéérrnníí  oorriieennttaaccii  žžáákkůů  99..  ttřříídd..  MMěěll  ppoosslloouužžiitt  ttaakkéé  kk  pprrooppaaggaaccii  uuččeebbnníícchh  

oobboorrůů  aa  řřeemmeesseell  vv  dduucchhuu  vvzzdděělláávvaaccíí  ppoolliittiikkyy  ÚÚsstteecckkééhhoo  kkrraajjee..  ŽŽááccii  nnaavvššttíívviillii  ––  

ZZaahhrraaddnniiccttvvíí  TTrráávvččiiccee,,  PPrraažžíírrnnuu  kkáávvyy  vv  DDrráážžďďaanneecchh,,  SSŠŠHHGGaaSS  LLiittoomměěřřiiccee  

  

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  pprroossttřřeeddnniiccttvvíímm  ttěěcchhttoo  ppeerriiooddiikk::    MMěěssíícc  vv  rreeggiioonnuu,,  LLiittoomměěřřiicckkýý  ddeennííkk,,  nnaa  

wweebboovvéémm  ppoorrttáálluu  LLiittoommeerriicckkoo2244  ii  vv  mmííssttnníí  kkaabbeelloovvéé  tteelleevviizzii  TTVV  LLiittoomměěřřiicc..  NNěěkkoolliikkrráátt  

vvyyššllyy  ččlláánnkkyy  ii  vv  MMllaaddéé  ffrroonnttěě  DDnneess  ((rreeggiioonnáállnníí  ppřříílloohhaa))..  SSppoolluupprraaccuujjeemmee    ii  ss  ČČeesskkýýmm  

rroozzhhllaasseemm  SSeevveerr..    DDěěnníí  kkoolleemm  uudděělleenníí  cceerrttiiffiikkááttuu  FFaaiirr  ttrraaddeeoovvéé  šškkoollyy  bbyylloo  uuvveeddeennoo  

vv  ČČeesskkéé  tteelleevviizzii..    

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

kktteerráá  ssee  sscchháázzeellaa  ppřřii  řřááddnnýýcchh  jjeeddnnáánníícchh    ((vviizz  ppřříílloohhaa  čč..  77))..  

  

  

ss))  PPrrááccee  vvýýcchhoovvnnéé  aa  kkaarriiéérroovvéé  ppoorraaddkkyynněě::  

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

VV  pprrůůbběěhhuu  zzáářříí  22001111  ss  vvyyuuččuujjííccíímmii  pprroobběěhhllyy  kkoonnzzuullttaaccee  oohhlleeddnněě  žžáákkůů  ss  SSPPUU  aa  SSPPCCHH..  

NNáásslleeddnněě  bbyyllyy  vvyypprraaccoovváánnyy  iinnddiivviidduuáállnníí  pplláánnyy  žžáákkůů  ((vvee  ssppoolluupprrááccii  ss  SSPPCC,,  PPPPPP  

vv  LLiittoomměěřřiiccíícchh  aa  TTeepplliiccíícchh)),,  pprroobběěhhllaa  kkoonnzzuullttaaccee  ss  ppíí..  FF..  GGlloonneekkoovvoouu  vv  ppřřííppaadděě  žžáákkaa    

99..  rrooččnnííkkuu  ––  kkoommbbiinnoovvaannáá  ppoorruucchhaa..  OOdd  řřííjjnnaa  22001111  ssee  zzaahháájjiillaa  pprrááccee  vv  oobbllaassttii  pprrooffeessnníí  

oorriieennttaaccee  vvyycchháázzeejjííccíícchh  žžáákkůů  ZZŠŠ  aa    vv  ppoorraaddeennssttvvíí  pprroo  žžáákkyy  kkee  ssttuuddiiuu  nnaa  vvíícceelleettéémm  

ggyymmnnáázziiuu..    

VV  řřííjjnnuu  zzaaččaallaa  ččiinnnnoosstt  DDAAPP..  

VV  lliissttooppaadduu  zzaaččaallaa  řřaaddaa  aakkccíí  kk  vvoollbběě  ppoovvoolláánníí  ––  VVýýssttaavvaa  ŠŠkkoollaa  22001111,,  DDnnyy  ootteevvřřeennýýcchh  

ddvveeřříí  ((nnaappřř..  SSŠŠGGHHaaSS  LLiittoomměěřřiiccee))..  ZZaaččaallaa  rroovvnněěžž  ppřříípprraavvaa  ppřřiihhllááššeekk  nnaa  ssttřřeeddnníí  šškkoollyy  aa  

uuččiilliiššttěě..  ŘŘaaddaa  žžáákkůů  ss  rrooddiiččii  nnaavvššttíívviillaa  ÚÚřřaadd  pprrááccee  LLiittoomměěřřiiccee  pprroo  sslluužžbbyy  vv  pprrooffeessnníímm  

ppoorraaddeennssttvvíí  ppoo  ddooppoorruuččeenníí  kkaarriiéérrnnííhhoo  ppoorraaddccee  šškkoollyy  ((ppíí..  II..  LLeevvkkoovváá  ––  ppoorraaddccee  pprroo  

vvoollbbuu  ppoovvoolláánníí))..    

VV  pprroossiinnccii  bbyyllyy  nnaanneeččiissttoo  vvyyppllnněěnnyy  ppřřiihhlláášškkyy  vvyycchháázzeejjííccíícchh  žžáákkůů  99..  ttřříídd    žžáákkůů  ssee  

zzáájjmmeemm  oo  ssttuuddiiuumm  nnaa  vvíícceelleettéémm  ggyymmnnáázziiuu..  KKaažžddýý  žžáákk  zzíísskkaall  ppřříílloohhuu  zzvvll..  ZZpprraavvooddaajjee  

kk  ppřřiijjíímmaaccíímmuu  řříízzeenníí..  DDííkkyy  zzmměěnněě  šškkoollsskkééhhoo  zzáákkoonnaa  ((čč..  556611//22000044  SSbb..  vv  ppllaattnnéémm  zznněěnníí))  

ssee  zzmměěnniillyy  ppooddmmíínnkkyy  pprroo  ppřřiijjíímmáánníí  vvyycchháázzeejjííccíícchh  žžáákkůů  aa  zzáájjeemmccůů  oo  ssttuuddiiuumm  nnaa  

vvíícceelleettéémm  ggyymmnnáázziiuu  ((wwwwww..mmssmmtt..cczz))..    

VV  lleeddnnuu  22001122  ssee  ppřřiipprraavvoovvaall  zzááppiiss  ddoo  11..  ttřříídd..  

VVyycchháázzeejjííccíí  žžááccii  99..  aa  55..  ttřříídd  ddoossttaallii  oorriiggiinnáállyy  ppřřiihhllááššeekk  kkee  ssttuuddiiuu  nnaa  ssttřřeeddnníícchh  šškkoolláácchh,,  

uuččiilliiššttíícchh  aa  vvíícceelleettýýcchh  ggyymmnnáázziiíícchh..  PPoo  vvyyppllnněěnníí  ppřřiihhllááššeekk  bbyyllyy  ooddeevvzzddáánnyy  

vvýýcchhoovvnnéémmuu  aa  kkaarriiéérrnníímmuu  ppoorraaddccii..  

VV  úúnnoorruu  22001122  pprroobběěhhll  zzááppiiss  oodd  11..  ttřříídd..  ZZáájjeemm  oo  nnaaššii  šškkoolluu    zz  řřaadd  rrooddiiččůů  bbyyll  vveelliikkýý  ––  8899  

dděěttíí  kk  zzááppiissuu..    

VV  bbřřeezznnuu  22001122  ssee  uuzzaavvřřeellyy  vvššeecchhnnyy  žžááddoossttii  oo  ssttuuddiiuumm  vvyycchháázzeejjííccíícchh  žžáákkůů  aa  žžáákkůů  ssee  

zzáájjmmeemm  oo  ssttuuddiiuumm  nnaa  vvíícceelleettéémm  ggyymmnnáázziiuu..    DDooššlloo  kk  vvyyppllnněěnníí  ZZááppiissoovvýýcchh  llííssttkkůů  jjeejjiicchh    

nnáásslleeddnnéémmuu  ppoottvvrrzzeenníí  řřeeddiitteelleemm  šškkoollyy..  LLííssttkkyy  ppaakk  ddoossttaallii  aa  ppooddeeppssaallii  ii  rrooddiiččee  

vvyycchháázzeejjííccíícchh  žžáákkůů..  TToottééžž  ssee  ttýýkkaalloo  ii  žžáákkůů  ssee  zzáájjmmeemm    oo  ssttuuddiiuumm  nnaa  vvíícceelleettéémm  

ggyymmnnáázziiuu..  CCeellkkeemm  bbyyllii  ppřřiijjaattii  nnaa  vvíícceelleettéé  ggyymmnnáázziiuumm  33  žžááccii..    

VV  dduubbnnuu  pprroobběěhhlloo  11..  kkoolloo  ppřřiijjíímmaaccííhhoo  řříízzeenníí    aa  vv  kkvvěěttnnuu  22001122  22..  kkoolloo..    

BBěěhheemm  cceellééhhoo  šškkoollnnííhhoo  rrookkuu      bbyyllaa  šškkoollaa  zzaappoojjeennaa  ddoo  pprroojjeekkttuu  ŠŠiikkoovvnnéé  rruuccee  mmaajjíí  

bbuuddoouuccnnoosstt..  ZZaappoojjeennii  bbyyllii  vvššiicchhnnii  žžááccii  99..  rrooččnnííkkůů..    

http://www.msmt.cz/


VV  pprrůůbběěhhuu  šškkoollnnííhhoo  rrookkuu  pprroobběěhhllyy  ppoohhoovvoorryy  ssee  žžáákkyy,,  rrooddiiččii  aa  ppeeddaaggooggiicckkýýmmii  

pprraaccoovvnnííkkyy  vv  ppřřííppaadděě  žžáákkůů  ss  vvýýcchhoovvnnýýmmii  pprroobblléémmyy..  ŠŠkkoollaa  úúzzccee  ssppoolluupprraaccuujjee  

ss  OOddbboorreemm  ssoocciiáállnníícchh  vvěěccíí  aa  zzddrraavvoottnniiccttvvíí  MMěěssttsskkééhhoo  úúřřaadduu  LLiittoomměěřřiiccee  aa  MMeeddiiaaččnníí    aa  

pprroobbaaččnníí  sslluužžbboouu..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

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  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Příloha č. 1  

Učitelé aprobace 2011 / 2012 
Od 1. 9. 2011 

 
 

Řed. šk.: Mgr. Karel Kynzl   1968 TV, Z III.st    

Zást.ř:  Mgr. Petr Hošek   1977 ČJ, D III.st    

 

1. stupeň 

 

1.A  Bc. Martina Nováková  1970 vych. + Sp    

1.B  Mgr. Jitka Zemanová   1965 1. st. + Sp    

2.A  Mgr. Lenka Krausová    1971 1. st., HV    

2.B  Mgr. Helena Prošková  1964 1. st.,vych. + Sp    

3.A  Mgr. Ondřej Kubišta   1980 1. st                

3.B  Mgr. Lenka Pomykaczová  1965 1. st.     

4.A  Mgr. Hana Havlová   1966 1. st. + Sp    

4.B  Mgr. Jitka Hrubá    1976 1. st.     

5.A  Mgr. Jaroslava Chlupáčová   1967 1. st., HV    

    Filipová 

5.B  Mgr. Hana Kuldová   1973 1. st., HV    

2. stupeň 

 

6.A  Mgr. Lenka Cízová   1984    ČJ,VV III.st   

6.B  Mgr. Leona Kočí   1970 M, Z III.st.    

7.A  Mgr. Jaroslav Radimský  1970 M, ZT     

7.B   Mgr. Vlasta Hammerová  1954 RJ, D     

8.A  Mgr. Pavel Vrána   1980    FJ, OV          

8.B  Mgr. Renata Müllerová  1966 RJ, Z, AJ     

9.A  Mgr. Zdenka Měhýžová  1956 1. st. + NJ    

9.B  Mgr. Marcela Kabátová  1967 ČJ, D III. st.    

     

 

Beztřídní 

 

učitelka               Ing. Iveta Vakrčková   1964 M, FY    

učitelka                Mgr. Eva Šámalová  1946 M, FY      

učitel  Ing. Lukáš Znojemský   1980 učitelství CV SŠ 

učitelka             Mgr. Klára Filipová  1981 NJ, FJ    

učitelka   Mgr. Iveta Dragoňová            1976   1. st.,VV, AJ   

učitelka  Mgr. Lenka Horáčková          1982   Bi, AJ III.st.     

učitel    Sam  Budhdev                        1975 lektor    

učitelka   Mgr. Jitka Wangle  1968 ČJ, NJ, AJ      

  

 

ŠD 

vychovatelka Stanislava Sýkorová   1961 vych.    

vychovatelka Veronika Valentová    1981 vych.    

vychovatelka Monika Böhmová     1963 vych.     

vychovatelka Jitka Nesvorová   1968 vych.    

vychovatelka Michaela Adámková   1977 vych.    



  

PPřříílloohhaa  čč..  22    

                

VVZZDDĚĚLLÁÁVVÁÁNNÍÍ  PPEEDDAAGGOOGGIICCKKÝÝCCHH  PPRRAACCOOVVNNÍÍKKŮŮ  
  

IInnoovvaaccee  vvýýuukkyy    --  kkoonnffeerreennccee  2288..  33..  22001122  ((IINNOOVVAACCEE  VVÝÝUUKKYY    oo..pp..ss..))  66..  hhooddiinn  ……....  22  uuččiitteelléé    

SSoouuččaassnnáá  mmlluuvveennáá  ffrraannccoouuzzššttiinnaa  2211..1100..22001111  ((DDEESSCCAARRTTEESS  vv..oo..ss..  PPrraahhaa,,  ččjj..  aakkrreeddiittaaccee  

MMŠŠMMTT::  1188333311//22001111--2255--336699))  ––  44  hhooddiinnyy…………………………………………....  …………………………………………..  11  uuččiitteell  

AArraabbsskkoo--iizzrraaeellsskkýý  kkoonnfflliikktt  ((11991177--22000099))  1155..  1111..  22001111  ((PPOODD  SSTTRROOMMEEMM  ss..rr..oo..  PPrraahhaa,,    

  ččjj..  aakkrreeddiittaaccee  MMŠŠMMTT::  2255661133//22001100--2255--661166))    ––  66  hhooddiinn………………………………………………………………..11  uuččiitteell  

DDyysslleexxiiee  aa  ddyyssoorrttooggrraaffiiee  pprraakkttiicckkyy  1122..  1122..  22001111  ((HHYYLL  ss..rr..oo..  PPrraahhaa,,  ččjj..  aakkrreeddiittaaccee  MMŠŠMMTT::  

2288  119922//22000099--2255--660011))  ––  66  hhooddiinn………………………………………………………………………………………………………………..22  uuččiitteelléé  

DDeenn  ggeeooggrraaffiiee,,  ooddbboorrnnýý  sseemmiinnáářř  pprroo  uuččiitteellee  zzeemměěppiissuu  1166..1111..22001111  ((OOPPVVKK  CCZZ  11....0077//22..33..  

0000//0099..00112211  kkaatteeddrraa  ggeeooggrraaffiiee  PPřříírrooddoovvěěddnnáá  ffaakkuullttaa    UUJJEEPP  ÚÚssttíí  nnaadd  LLaabbeemm))  --    66  hhooddiinn  

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

JJaakk  zzaappoojjiitt    cciizziinnccee  bbeezz  zznnaalloossttii  ččeesskkééhhoo  jjaazzyykkaa??    1111..  1111..  22001111  ((PPOODD  SSTTRROOMMEEMM    

  ss..rr..oo..  PPrraahhaa,,  ččjj..  aakkrreeddiittaaccee  MMŠŠMMTT::  22551133//22001100--2255--661166))  --    66  hhooddiinn………………………………..…………11  uuččiitteell  

ŠŠiikkaannaa  jjaakkoo  nnaarruuššeenníí  vvzzttaahhůů  vvee  sskkuuppiinněě  1111..  66..  22001122  ((NNIIDDVV  PPrraahhaa,,  aakkrreeddiittaaccee  MMŠŠMMTT  

ččjj..  1166  223311//22001100--2255--442288))  ––  88  hhooddiinn  …………………………………………………………………………………………………………..  11  uuččiitteell  

ŠŠiikkaannaa  vvee  šškkoollnníímm  pprroossttřřeeddíí  aa  jjeejjíí  řřeeššeenníí  1122..  66..  22001122  ((NNIIDDVV  PPrraahhaa,,  aakkrreeddiittaaccee  MMŠŠMMTT  

  ččjj..  1166  223311//22001100--2255--442288))  ––  88  hhooddiinn  ....……………………………………………………………………………………………………  11  uuččiitteell  

DDeenn  ss  tteecchhnniikkoouu  1100..  1122..  22001111  ((TTUU  LLiibbeerreecc))    --  66  hhooddiinn………………………………………………………………....11  uuččiitteell  

PPřříípprraavvaa    pprroojjeekkttůů    nnaa  zzáákkllaaddnníí  šškkoollee    aa  vvyyuužžíívváánníí  IICCTT  vvee  vvýýuuccee  nnaa  zzáákkllaaddnníí  šškkoollee  1199..  44..  22001122  

((BBOOXXEEDD  ss..rr..oo..  ÚÚssttíí  nnaadd  LLaabbeemm,,  ččjj..  aakkrreeddiittaaccee  MMŠŠMMTT::  3388  886677//22001111--2255--779944))  ––  66  

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

  

  

  

  

    



Příloha č. 3

Výsledky vzdělávání žáků

PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY ŠK.ROK  2011/2012  I. POLOLETÍ
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Σ 1 2 3 1 2 3 4 5 ø 1 2 3

I.A Bc. Martina Nováková 27 13 14 27 182 1,00 26 750 750 27,78 27,78

I.B Mgr. Jitka Zemanová 28 13 15 28 196 1,00 28 874 874 31,21 31,21

II.A Mgr. Lenka Krausová 26 12 14 26 176 6 1,03 26 927 927 35,65 35,65

II.B Bc. Helena Prošková 27 11 16 27 170 5 1,03 25 952 952 35,26 35,26

III.A Mgr. Ondřej Kubišta 28 16 12 28 212 12 1,05 28 805 805 28,75 28,75

III.B Mgr. Lenka Pomykaczová 26 13 13 25 1 176 23 1 1,13 25 955 955 36,73 36,73

IV.A Mgr. Hana Havlová 26 16 10 16 10 152 66 16 1,42 26 1171 1171 45,04 45,04

IV.B Mgr. Jitka Hrubá 28 18 10 22 6 196 42 12 2 1,29 28 1657 1657 59,18 59,18

V.A Mgr. Hana Kuldová 23 11 12 14 9 142 71 14 3 1,47 23 1072 1072 46,61 46,61

V.B Mgr. Jaroslava Chlupáčová Filipová 20 7 13 11 9 138 40 21 1 1,43 20 1015 1015 50,75 50,75

VI.A Mgr. Lenka Cízová 26 19 7 8 17 1 172 78 55 32 1 1,85 25 1 936 936 36,00 36,00

VI.B Mgr. Leona Kočí 28 18 10 9 19 191 101 55 17 1,72 28 1021 1021 36,46 36,46

VII.A Mgr. Jaroslav Radimský 26 17 9 3 22 1 196 79 92 22 1 1,85 26 1475 1475 56,73 56,73

VII.B Mgr. Vlasta Hammerová 25 12 13 10 15 240 77 40 3 1,46 24 964 964 38,56 38,56

VIII.A Mgr. Pavel Vrána 26 19 7 6 16 4 182 94 76 33 4 1 1,93 26 1837 1837 70,65 70,65

VIII.B Mgr. Renata Müllerová 27 18 9 3 19 5 154 105 78 51 16 1 2,19 26 1 2001 2001 74,11 74,11

IX.A Mgr. Zdenka Měhýžová 19 12 7 5 12 2 150 52 49 50 3 2,03 19 1559 1559 82,05 82,05

IX.B Mgr. Marcela Kabátová 18 13 5 6 10 2 144 65 26 48 2 3 1,94 18 865 865 48,06 48,06

CELKEM/POČET 454 258 196 274 165 15 3169 916 535 262 27 5 x 447 1 1 20836 20836 0 x x x

PROCENT v 57 43 60 36 3 64 19 11 5 1 0 x 100 0 0 v 100 0 x x x

PRŮMĚR 25 14 11 15 9 1 176 51 30 15 2 0 1,49 25 0 0 1158 1158 0 46,64 46,64 0,00

Zpracováno programem dm Vysvědčení

D
ív

k
y

Ž Á K Ů P R O S P Ě C H

POČET ZNÁMEK

Třídní učitelT
ří

d
a

C
e

lk
e

m

C
h

la
p

c
i

ABSENCE

CELKEM VE TŘÍDĚ PRŮMĚR NA ŽÁKACELKOVÝ

CHOVÁNÍ

V
e

lm
i 

d
o

b
ré

U
s

p
o

k
o

ji
v

é

N
e

u
s

p
o

k
o

ji
v

é



Příloha č. 3

Výsledky vzdělávání žáků

PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY ŠK.ROK  2011/2012  II. POLOLETÍ
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Σ 1 2 3 1 2 3 4 5 ø 1 2 3

I.A Bc. Martina Nováková 27 13 14 27 183 1,00 26 599 599 22,19 22,19

I.B Mgr. Jitka Zemanová 28 13 15 28 196 1,00 28 1042 1042 37,21 37,21

II.A Mgr. Lenka Krausová 26 12 14 26 171 11 1,06 26 823 823 31,65 31,65

II.B Bc. Helena Prošková 27 11 16 25 2 174 8 1 1,08 26 1086 1086 40,22 40,22

III.A Mgr. Ondřej Kubišta 28 16 12 26 2 202 19 3 1,11 28 961 961 34,32 34,32

III.B Mgr. Lenka Pomykaczová 26 13 13 24 2 155 36 2 1,2 24 1188 1188 45,69 45,69

IV.A Mgr. Hana Havlová 26 16 10 14 12 154 55 23 2 1,46 26 871 871 33,50 33,50

IV.B Mgr. Jitka Hrubá 28 18 10 21 7 193 42 14 2 1 1,30 28 1636 1636 58,43 58,43

V.A Mgr. Hana Kuldová 23 11 12 16 7 152 57 21 1,43 23 1017 1017 44,22 44,22

V.B Mgr. Jaroslava Chlupáčová Filipová 20 7 13 12 8 136 36 28 1,46 20 896 896 44,80 44,80

VI.A Mgr. Lenka Cízová 26 19 7 7 18 1 161 79 57 39 2 1,94 24 2 1234 1234 47,46 47,46

VI.B Mgr. Leona Kočí 28 18 10 8 18 2 176 97 60 26 5 1,87 28 1690 1690 60,36 60,36

VII.A Mgr. Jaroslav Radimský 26 17 9 3 23 182 71 96 40 1 1,99 26 1815 1815 69,81 69,81

VII.B Mgr. Vlasta Hammerová 25 12 13 11 14 218 88 40 2 1,51 23 1274 1274 50,96 50,96

VIII.A Mgr. Pavel Vrána 26 19 7 5 19 2 166 89 85 44 6 2,06 24 1 1 2001 1895 106 76,96 72,88 4,08

VIII.B Mgr. Renata Müllerová 27 18 9 4 17 6 137 105 72 63 25 3 2,35 23 3 1 2517 2369 148 93,22 87,74 5,48

IX.A Mgr. Zdenka Měhýžová 19 12 7 4 15 137 58 54 55 2,09 19 1788 1788 94,11 94,11

IX.B Mgr. Marcela Kabátová 18 13 5 6 12 143 64 37 41 3 1,91 18 684 684 38,00 38,00

CELKEM/POČET 454 258 196 267 176 11 3036 915 593 314 38 8 x 440 6 2 23122 22868 254 x x x

PROCENT v 57 43 59 39 2 62 19 12 6 1 0 x 98 1 0 v 99 1 x x x

PRŮMĚR 25 14 11 15 10 1 169 51 33 17 2 0 1,55 24 0 0 1285 1270 14 51,28 50,75 0,53

Zpracováno programem dm Vysvědčení
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Příloha č. 4 

 

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCÍ PROVEDENÝCH ČŠI A 

ÚDAJE O DALŠÍCH KONTROLÁCH 
 

ČŠI 

 Ve školním roce 2011/2012 kontrola neproběhla 

 

Finanční úřad Litoměřice 

Ve školním roce 2011/2012 kontrola neproběhla 

 

Státní zemědělský intervenční fond 

Kontroly Státního zemědělského intervenčního fondu  na realizaci projektu Ovoce do škol 

probíhaly pravidelně.  

Výsledky kontrol: kontroly neshledaly žádné závady.  

 

Okresní správa sociálního zabezpečení Litoměřice 

Ve školním roce 2011/2012 kontrola neproběhla 

 

Úřad práce 

Ve školním roce 2011/2012 kontrola neproběhla 

 

 

  

 



PPřříílloohhaa  čč..  55  //  11  

  

ŠŠkkoollnníí  aa  mmiimmoošškkoollnníí  aakkttiivviittyy  
  

PPřřeehhlleedd  aakkccíí    aa  ččiinnnnoossttíí  zzaa  šškkoollnníí  rrookk  22001111//  22001122  

  

  

11))  AAKKCCEE  ŠŠKKOOLLYY,,  ZZAAPPOOJJEENNÍÍ  ŠŠKKOOLLYY::  

  

  

LLVVVVZZ    77..  ttřříídd::    VVííttkkoovviiccee  vv  KKrrkkoonnooššíícchh        33..  33..  ––    1100..  33..  22001122            77..AA  

      VVííttkkoovviiccee  vv  KKrrkkoonnooššíícchh        1100..33..  ––  1177..  33..    22001122                  77..BB  

    

aa))  OOzzddrraavvnnéé  ppoobbyyttyy  aa  ŠŠVVPP::  

  

KKoořřeennoovv  vv  JJiizzeerrsskkýýcchh  HHoorráácchh  1122..  ––  1188..  55..  22001122                                                  ((33..AA,,  33..BB))  

SSttuuddeennýý    --  ČČeesskkáá  KKaammeenniiccee  2211..  ––  2255..  55..  22001122          ((11..AA,,  11..BB,,  22..AA))  

HHaammšštteejjnn  ––  ČČeesskkýý  RRáájj    1111..  ––  1166..  66..  22001122        ((44..BB))  

HHaammšštteejjnn  ––  ČČeesskkýý  RRáájj    1144..  ––  1188..  55..  22001122        ((66..AA))  

RRiicccciioonnee  ––  IIttáálliiee      33..  --  1111..  99..  22001111      ((88..AA))  

RRiicccciioonnee  ––  IIttáálliiee      1155..  ––  2244..  66..  22001122          ((55..AA,,  55..BB))  

HHoorrnníí  CChhřřiibbsskkáá      2288..  55..  ––  11..  66..22001122      ((22..BB))      

  

  
  

    cc))    PPoozznnáávvaaccíí  zzáájjeezzdd  ddoo    FFrraanncciiee::  PPaařříížž  ((žžááccii  22..  ssttuuppnněě  --  2255))        2211..  ––  2255..  22..  22001122      

  ZZáájjeezzdd  ddoo  SSppoollkkoovvéé  rreeppuubblliikkyy  NNěěmmeecckkoo::  DDrráážžďďaannyy  ((99..AA))  1133..  44..  22001122    

  

            

dd))  JJeeddnnooddeennnníí  ttřřííddnníí  vvýýlleettyy::  

  

PPrraahhaa  --    PPrraažžsskkýý  hhrraadd        33..AA,,  33..BB  

LLiibboocchhoovviiccee          11..AA,,  11..BB  

RRaaddoobbýýll          22..BB  

LLiibbeerreecc  aa  JJeeššttěědd        77..AA,,  77..BB  

VVáánnooččnníí  ttrrhhyy  sskkaannzzeenn  PPřřeerroovv  nnaadd  LLaabbeemm  22..AA,,  22..BB  

PPeekkeellnnéé  sskklleeppyy  ÚÚššttěěkk        11..AA,,  11..BB  

PPrraahhaa            66..BB  

TTeerreezzíínn          22..BB  

OOppáárrnnoo  aa  LLoovvoošš        22..BB  

ÚÚssttíí  nnaadd  LLaabbeemm,,  VVěěttrruuššee      77..BB  

BBíílléé  ssttrráánněě  uu  LLiittoomměěřřiicc      88..BB  

KKooččkkaa  ––  SSoovviiccee        11..AA  

PPookkrraattiicckkýý  ppoottookk        77..AA  

  

  

  

  

  

  



ee))  KKuullttuurrnníí  aakkccee::    

      

JJuummppiinngg  DDrreeaammss  ––  vvýýcchhoovvnnýý  kkoonncceerrtt  bbuubbeennííkkůů  vv  MMKKZZ  LLiittoomměěřřiiccee  ((cceelláá  šškkoollaa))  

PPrraavviiddeellnnéé  nnáávvššttěěvvyy  KKnniihhoovvnnyy  KKaarrllaa  HHyynnkkaa  MMáácchhyy  vv  LLiittoomměěřřiiccíícchh    --  ((11..  ttřřííddyy))  ––  

KKnniihhaa  pprroo  pprrvvňňááččkkaa  

PPrraavviiddeellnnéé  nnáávvššttěěvvyy  KKnniihhoovvnnyy  KKaarrllaa  HHyynnkkaa  MMáácchhyy  vv  LLiittoomměěřřiiccíícchh    --  ((22..  ttřřííddyy))  ––  

ppaassoovváánníí  ččtteennáářřůů  

VVýýssttaavvaa  BBiibbllee  vv  pprroomměěnnáácchh  ččaassuu  ((99..AA))  

PPrraavviiddeellnnéé  nnáávvššttěěvvyy  KKnniihhoovvnnyy  KKaarrllaa  HHyynnkkaa  MMáácchhyy  vv  LLiittoomměěřřiiccíícchh    --  ((šškkoollnníí  ddrruužžiinnaa))  

VVííttáánníí  oobbččáánnkkůů  nnaa  MMěěÚÚ  LLiittoomměěřřiiccee  ((šškkoollnníí  ddrruužžiinnaa))  

BBeesseeddaa  ssee  ssppiissoovvaatteellkkoouu  dděěttsskkéé  lliitteerraattuurryy  II..  BBřřeezziinnoovvoouu  ((55..AA))  

DDiivvaaddeellnníí  ppřřeeddssttaavveenníí  LLaabbuuttíí  jjeezzeerroo    --  ddiivvaaddlloo  ÚÚssttíí  nnaadd  LLaabbeemm  ((99..AA,,  99..BB))  

11..  rreepprreezzeennttaaččnníí  pplleess  MMaassaarryykkoovvyy  zzáákkllaaddnníí  šškkoollyy  ((zzaamměěssttnnaannccii  aa  rrooddiiččee))  

VVáánnooččnníí  kkoonncceerrtt  ZZUUŠŠ  LLiittoomměěřřiiccee  aa  LLoovvoossiiccee  ((cceelláá  šškkoollaa))  

VVáánnooččnníí  zzppíívváánníí  ((11..  ssttuuppeeňň))  

NNáávvššttěěvvyy  tteemmaattiicckkýýcchh  vvýýssttaavv  SSeevveerrooččeesskkéé  ggaalleerriiee  vv  LLiittoomměěřřiiccíícchh  

KKrryyssááccii  ––  ppřřeeddnnáášškkaa  aauuttoorrůů  oo  aanniimmoovvaannéémm  ffiillmmuu  ((33..  ––  55..  ttřřííddyy))  

VVeelliikkoonnooččnníí  vvýýssttaavvaa  DDDDMM  RRoozzmmaarrýýmm    ((22..  ttřřííddaa))  

JJaarrnníí  zzppíívváánníí  ((11..  ssttuuppeeňň))  

DDiivvaaddeellnníí  ppřřeeddssttaavveenníí  SSnněěhhoovváá  kkrráálloovvnnaa  ––  DDiivvaaddlloo  KK..HH..  MMáácchhyy  vv  LLiittoomměěřřiiccíícchh    ((44..  BB))  

  

  

ff))  PPllaavveecckkýý  vvýýccvviikk        33..    ttřřííddyy  aa  bbrruusslleenníí  

    

  PPllaavveecckkýý  vvýýccvviikk  pprroobběěhhll  oodd  úúnnoorraa  ddoo  dduubbnnaa  22001122  ––  PPllaavveecckkýý  bbaazzéénn  LLiittoomměěřřiiccee  ––  33..  

ttřřííddyy  

  BBrruusslleenníí  vv  KKaalliicchh  aarréénněě  vv  LLiittoomměěřřiiccíícchh  nnaavvššttěěvvoovvaallyy  pprraavviiddeellnněě  11..BB  aa  22..AA  

  

  

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

  

PPrraavviiddeellnnéé  nnáávvššttěěvvyy  ––  44..  ttřřííddyy  ––  ccyykklliissttiicckkýý  pprrůůkkaazz  

  

  

hh))  PPllnněěnníí  mmiinniimmáállnnííhhoo  pprreevveennttiivvnnííhhoo  pprrooggrraammuu::  

  

PPřřeeddnnáášškkaa  PPoolliicciiee  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy  ––  ttrreessttnníí  zzooddppoovvěěddnnoosstt  mmllaaddiissttvvýýcchh    ((88..AA,,  88..BB))  

PPřřeeddnnáášškkaa  PPoolliicciiee  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy  ––  ššiikkaannaa  ((66..AA))  

RRaakkoovviinnaa  dděělloožžnnííhhoo  ččííppkkuu  ––  sseexxuuáállnníí  vvýýcchhoovvaa  ––  ddíívvkkyy  ((66..  ––  99..  rrooččnnííkk))  

PPoohhllaavvnníí  hhyyggiieennaa  aa  pprreevveennccee  ppoohhllaavvnněě  ppřřeennoossnnýýcchh  cchhoorroobb  ((99..  ttřřííddyy))  

    

((ppooddrroobbnněějjii  vviizz  ppřříílloohhaa  čč..  88))  

  

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

vvyycchháázzeejjííccíícchh  žžáákkůů::    

  

ŠŠiikkoovvnnéé  rruuccee  mmaajjíí  bbuuddoouuccnnoosstt--    pprroojjeekktt  OOkkrreessnníí  hhoossppooddáářřsskkéé  kkoommoorryy  

ŠŠkkoollaa  22001100    --  vvýýssttaavvaa  ssttřřeeddnníícchh  šškkooll  aa  ooddbboorrnnýýcchh  uuččiilliiššťť  

  

  



jj))  SSppoorrttoovvnníí  ssoouuttěěžžee::  

  

2233..  99..  22001111  --  BBěěhh  ddoo  MMáácchhoovvýýcchh  sscchhooddůů  --    PPoohháárr  ssttaarroossttyy  mměěssttaa  ––  11..  mmííssttoo  

MMaassaarryykk  ccuupp  ––  ffoottbbaall  ––  cchhllaappccii  22..  sstt..  šškkoollyy  ––  110000  dděěttíí  

BBaasskkeettbbaall  66..  ––  77..  ttřříídd  

BBaasskkeettbbaall  88..  --  99..  ttřříídd  ––  11..  mmííssttoo  vv  kkrraajjsskkéémm  kkoollee  

LLiittoomměěřřiicckkáá  llaaťťkkaa  

MMccDDoonnaalldd  CCuupp  11..  ––  33..  ttřřííddyy  ––  ookkrreessnníí  kkoolloo  

MMccDDoonnaallddCCuupp  ––  44..  ––  55..  ttřřííddyy  ––  11..  mmííssttoo  vv  ookkrreessnníímm  kkoollee  

HHookkeejjbbaall  pprroottii  ddrrooggáámm  11..--  33..  ttřřííddyy  ––  11..  mmííssttoo  vv  kkrraajjsskkéémm  kkoollee  aa  ppoossttuupp  nnaa  

mmiissttrroovvssttvvíí  ČČRR  

HHookkeejjbbaall  pprroottii  ddrrooggáámm  44..--  55..  ttřřííddyy  ––  11..  mmííssttoo  vv  kkrraajjsskkéémm  kkoollee  aa  ppoossttuupp  nnaa  

mmiissttrroovvssttvvíí  ČČRR  

HHookkeejjbbaall  pprroottii  ddrrooggáámm  88..  ––  99..  ttřřííddyy  ––  22  mmííssttoo  vv  kkrraajjsskkéémm  kkoollee  

TTuurrnnaajj  vvee  vvyybbííjjeennéé  

2277..  44..  22001122  ––  OOVVOOVV    

2211..  66..  22001122  ––  ŠŠkkoollnníí  ttuurrnnaajj  vvee  fflloorrbbaalluu  

PPoohháárr  mmiinniissttrraa  šškkoollssttvvíí  vvee  fflloorrbbaalluu  --  33..    mmííssttoo  vv  ppřřeebboorruu  ČČeesskkéé  

rreeppuubblliikkyy  ((zz  11220022  šškkooll))  
MMaassaarryykk  ccuupp  ––  fflloorrbbaall  ––  cceelláá  šškkoollaa  ––  220000  dděěttíí  

EExxhhiibbiiččnníí  uuttkkáánníí  fflloorrbbaalloovvééhhoo  vvýýbběěrruu  žžáákkůů  nnaaššíí  šškkoollyy  pprroottii  hhookkeejjoovvýýmm  hhvvěězzddáámm  NNHHLL,,  

KKHHLL,,  ČČRR  

   

kk))  OOssttaattnníí  ssoouuttěěžžee::    

  

SSoouuttěěžž  vv  SSuuddookkuu  ––  22..  ssttuuppeeňň  

SSoouuttěěžž  mmllaaddýýcchh  zzddrraavvoottnnííkkůů  ((44..  ttřřííddaa))  

AArrcchhiimmeeddiiááddaa  ––  88..mmííssttoo  vv  ookkrreessnníímm  kkoollee  

AAssttrroonnoommiicckkáá  oollyymmppiiááddaa  ––  1100..  mmííssttoo  vv  kkrraajjsskkéémm  kkoollee  

OOllyymmppiiááddaa  vv  aanngglliicckkéémm  jjaazzyyccee  ––  šškkoollnníí  aa  ookkrreessnníí  kkoolloo  

MMaatteemmaattiicckkýý  kkllookkaann    ((33..  ttřřííddaa))  ––  11..  mmííssttoo  vv  ookkrreessnníímm  kkoollee  

HHllííddkkyy  mmllaaddýýcchh  zzddrraavvoottnnííkkůů  ––  22..  mmííssttoo  vv  oobbllaassttnníímm  kkoollee  

VVýýttvvaarrnnáá  ssoouuttěěžž  

MMaatteemmaattiicckkáá  oollyymmppiiááddaa  ––  ookkrreessnníí  kkoolloo  

OOllyymmppiiááddaa  vv  nněěmmeecckkéémm  jjaazzyyccee  ––  11..  mmííssttoo  vv  ookkrreessnníímm  kkoollee  

OOllyymmppiiááddaa  vv  rruusskkéémm  jjaazzyyccee  ––  44..  mmííssttoo  vv  kkrraajjsskkéémm  kkoollee  

OOllyymmppiiááddaa  vv  aanngglliicckkéémm  jjaazzyyccee  88..--99..  ttřřííddyy  ––  77..  mmííssttoo  vv  ookkrreessnníímm  kkoollee  

OOllyymmppiiááddaa  vv  aanngglliicckkéémm  jjaazzyyccee  66..--77..  ttřřííddyy  ––  1100..  ––  1111..  mmííssttoo  vv  ookkrreessnníímm  kkoollee  

PPyytthhaaggoorriiááddaa  ––  šškkoollnníí  kkoolloo  

ZZeemměěppiissnnáá  oollyymmppiiááddaa  ––  ookkrreessnníí  kkoolloo  

FFyyzziikkáállnníí  oollyymmppiiááddaa  ––  ookkrreessnníí  kkoolloo  

ŠŠaacchhoovvýý  ttuurrnnaajj  žžáákkůů  11..  ––  33..  ttřříídd  

  

  

  

  

    

  



ll))  EExxkkuurrzzee::  

  

  PPllaanneettáárriiuumm  MMoosstt  ––  55..AA,,  55..BB  

MMěěssttoo  LLiittoomměěřřiiccee  ––  hhiissttoorriicckkáá  pprroocchháázzkkaa  vv  AAJJ  ––  77..AA  

MMěěssttoo  LLiittoomměěřřiiccee  ––  VVýýttvvaarrnnáá  vvýýcchhoovvaa  ––  99..AA  

VVýýssttaavviiššttěě  ZZaahhrraaddaa  ČČeecchh  ––  vvýýssttaavvaa  zzvvíířřaatt  ––  11..AA  

PPrraahhaa  ––  ppllaanneettáárriiuumm,,  IIMMAAXX  ––  66..AA,,  66..BB  

PPllaanneettáárriiuumm  TTeepplliiccee  ––  33..AA,,  33..BB  

PPrraahhaa  ––  NNáárrooddnníí  tteecchhnniicckkéé  mmuuzzeeuumm  ––  55..AA,,  55..BB  

PPrraahhaa  --    99..AA,,  99..BB  

TTeerreezzíínn  ––  ppaammááttnnííkk  ––  77..AA,,  77..BB  

PPrraahhaa  ––  ZZeemměědděěllsskkáá  uunniivveerrzziittaa    --  99..  rrooččnnííkk  

PPrraahhaa  ––  NNáárrooddnníí  tteecchhnniicckkéé  mmuuzzeeuumm    --  77..AA  

PPrraahhaa  ––  VVyyššeehhrraadd,,  MMuuzzeeuumm  žžeelleezznniiccee  ––  99..AA,,  99..BB  

  

  

  

mm))  DDaallššíí  aakkttiivviittyy  vvee  pprroossppěěcchh  dděěttíí::  

  

  SSbboorr  ddoobbrroovvoollnnýýcchh  hhaassiiččůů    --  uukkáázzkkyy  tteecchhnniikkyy  aa  zzáássaahhuu  aarreeáálluu  šškkoollyy  

2211..  99..  22001111  ––  BBeezzppeeččnněě  ddoo  šškkoollyy  ––  11..  ttřřííddyy  

1144..  1100..  22001111  ––  VVaallnnáá  hhrroommaaddaa  oobbččaannsskkééhhoo  ssddrruužžeenníí  EEaassyy  EEnngglliisshh  

22..  1122..    22001111  ––  MMiikkuulláášš  ((99..  ttřřííddyy))  

22..  1122..  22001111  ––  MMiikkuullááššsskkéé  ddiisskkoo  ––  11..  ssttuuppeeňň  

99..  1122..  22001111  ––  SSllaavvnnoossttnníí  rroozzssvvěěcceenníí  vváánnooččnnííhhoo  ssttrroommuu  vv  aarreeáálluu  šškkoollyy  

2200..  11..  22001122  DDeenn  ss  tteecchhnniikkoouu  nnaa  MMaassaarryykkoovvěě  zzáákkllaaddnníí  šškkoollee  ((cceellýý  22..  ssttuuppeeňň))  

22..  22..  22001122    --  KKaarrnneevvaall  nnaa  lleedděě  

2299..  22..  22001122  ––  SSppaalloovvaaccíí  mmoottoorryy  ––  pp..  DDuuššáánneekk  ––  ppřřeeddnnáášškkaa  ((99..  rrooččnnííkk))  

1155..  33..  22001122  ––  PPoottááppěěččii  aa  ppoottááppěěnníí  ––  pp..  ŠŠííff  ––  ppřřeeddnnáášškkaa  ((88..  rrooččnnííkk))    

  44..44..  22001122  VVeelliikkoonnooccee  ––  ssvvááttkkyy  jjaarraa  ––  ppřřeeddnnáášškkaa  ss  eevvaannggeelliicckkoouu  ffaarráářřkkoouu  ––  22..  BB  

1199..44..  22001122  ––  DDeenn  bbeezz  úúrraazzuu    --  DDoopprraavvnníí  hhřřiiššttěě  ((22..AA,,  22..BB))  

2277..  44..  22001122  --    ČČaarroodděějjnniiccee  ((šškkoollnníí  ddrruužžiinnaa))  

88..  66  22001122  ––  MMeezziinnáárrooddnníí  ddeenn  dděěttíí  ((cceelláá  šškkoollaa))  

88..  66  22001122  ––  ZZaakkoonnččeenníí  sseezzóónnyy  BBKK  SSllaavvoojj  LLiittoomměěřřiiccee  

1122..  66..  22001122  ––  DDoo  žžiivvoottaa  bbeezz  kkaarraammbboolluu  ––  99..AA,,  99..BB,,  88..AA  

1155..  66..    22001122  ––  ZZddrraavvéé  mměěssttoo  LLiittoomměěřřiiccee    ((cceelláá  šškkoollaa))  

1188..  66..  22001122  ––  PPřřeeddnnáášškkaa  KKoommuunniissttiicckkéé  vvěězzeeňňssttvvíí  aa  ppeerrzzeekkuuccee  ppoo  rrooccee  11994488  ––  PPhhDDrr..  

FFrraannttiiššeekk  BBáárrttííkk  ––  HHoorrnniicckkéé  mmuuzzeeuumm  PPřřííbbrraamm  

77..  66..  22001122  ––  AAssttrroonnoommiicckkýý  ddeenn  aa  aassttrroonnoommiicckkáá  nnoocc    --  cceellýý  pprrvvnníí  ssttuuppeeňň  

2222..  66..  22001122  --  DDeenn  PPoolliicciiee    --  cceellýý  11..  sstt..    

SSbbíírrkkaa  pprroo  šškkoolluu  vv  MMaallaawwii  aa  ppřřiijjeettíí  ddeelleeggaaccee  zz  MMaallaawwii  vvee  šškkoollee  

PPrraavviiddeellnnéé  nnáávvššttěěvvyy  kkeerraammiicckkéé  ddííllnnyy  DDDDMM  RRoozzmmaarrýýnn  ––  44..BB  

  

  

  

  

  

  

  

  



ll))  FFaaiirr  ttrraaddee::  

  

PPřřeeddnnáášškkaa  oo  MMaallaawwii  ––  cceelláá  šškkoollaa  

VVýýttvvaarrnnáá  ssoouuttěěžž    --  OOrriiggiinnáállnníí  oobbaall  ffaaiirr  ttrraaddee  cceerreeáálliiee  

FFaaiirr  ttrraaddee    --  ttiisskkoovváá  kkoonnffeerreennccee  vv  PPrraazzee  

PPřřeeddáánníí  cceerrttiiffiikkááttuu  ––  11..  ffaaiirrttrraaddeeoovváá    šškkoollaa  vv  ČČeesskkéé  rreeppuubblliiccee  

PPřřeeddáávváánníí  ffaaiirr  ttrraaddee  bbrraannkkyy  

FFaaiirr  ttrraaddee  ssnnííddaanněě  

OOssllaavvyy  1100  lleett  ZZddrraavvééhhoo  mměěssttaa  ––  ssttáánneekk  aa  pprrooddeejj  ffaaiirr  ttrraaddee  zzáákkuusskkůů  

ZZddrraavvéé  mměěssttoo  vv  ppoohhyybbuu  ––  ssttáánneekk    

PPřřeeddnnáášškkaa  oo  ffaaiirr  ttrraaddee    --  SSPPggŠŠ  LLiittoomměěřřiiccee,,  ZZŠŠ  BBrrnnnnáá  

PPrrooddeejj  ffaaiirrttrraaddee  vvýýrroobbkkůů  bběěhheemm  ppřřeessttáávveekk  

  

PPřříílloohhaa  čč..  55  //  22  

  

  

22))  ZZÁÁJJMMOOVVÁÁ  ČČIINNNNOOSSTT::  

  

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

bb))    KKrroouužžeekk  zzddrraavvoottnnííkkůů                ((33..  --  55..  ttřřííddyy))      1122  žžáákkůů  

cc))    FFrraannccoouuzzššttiinnaa          ((66..  --99..  ttřřííddyy))    1188  žžáákkůů  

dd))    KKrroouužžeekk  mmaatteemmaattiikkyy          ((99..  rrooččnnííkk))    1122  žžáákkůů  

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

ff  ))  FFlloorrbbaall            ((11..--33..  ttřřííddyy))    2233  žžáákkůů  

gg))    FFlloorrbbaall            ((44..--77..  ttřřííddyy))    1166  žžáákkůů  

hh))    VVššuuddyybbýýlleekk          ((22..--66..  ttřřííddyy))    1133  žžáákkůů  

ii))  FFllééttnnaa                  ((11..  --77..  ttřřííddaa))    2211  žžáákkůů  

gg))    BBaasskkeettbbaall            ((11..––  55..  ttřřííddaa))    2255  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  

TTrréénniinnkkyy  mmuužžssttvvaa  žžeenn  fflloorrbbaalliissttůů  LLoovvoocchheemmiiee  LLoovvoossiiccee  LLFFPP  

KKrraajjsskkéé  kkoolloo  OOVVOOVV  

SSoouuttěěžžee  AAŠŠSSKK  

CCeellooddeennnníí  pprroovvoozz  hhřřiiššttěě  pprroo  vveeřřeejjnnoosstt  

SSoouussttřřeedděěnníí  bbaasskkeettbbaalloovvééhhoo  ddrruužžssttvvaa  ––  SSllaavvoojj  BBKK  LLiittoomměěřřiiccee  

PPrroommooaakkccee  ZZeennttiivvaa  

  

  

  

  



Příloha č. 6 

 

POŽADAVKY NA ROZPOČET (DOTACE) PRO ROK 2013 
  

1. Výměna oken  v hlavní budově školy ………………………………… 2 462 105 Kč 

2.  Zastřešení hlavního vchodu do budovy školy  

 a vstupu do objektu školní družiny………………………………………..55 000 Kč 

  

 



  

PPřříílloohhaa  čč..  77  

  

ŠŠKKOOLLSSKKÁÁ  RRAADDAA  
  

    

    

ČČlleennoovvéé  šškkoollsskkéé  rraaddyy  vvee  šškkoollnníímm  rrooccee  22001111//22001122  

  

PPřřeeddsseeddaa::  MMggrr..  PPeettrr  HHooššeekk  

MMííssttooppřřeeddsseeddaa::  BBcc..  JJoosseeff  VVěěrrnnoocchh  

ČČlleennoovvéé::  

RRaaddkkaa  KKmmoocchhoovváá  

MMggrr..  LLeennkkaa  KKrraauussoovváá  

MMggrr..  LLeeoonnaa  KKooččíí  

MMggrr..  OOnnddřřeejj  KKuubbiiššttaa  

  

  VVee  šškkoollnníímm  rrooccee  22001111//22001122  pprroobběěhhllaa  22  řřááddnnáá  jjeeddnnáánníí::    

11..  řřááddnnéé  jjeeddnnáánníí    1111..  1100..  22001111  

22..  řřááddnnéé  jjeeddnnáánníí    3300..  55..  22001122  

  

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

  

  

  

  

  

  



Příloha č. 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 
 

 

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   10 267 

ZŠ - II.stupeň  8 201 

ZŠ - celkem 18 468 

 

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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I. Základní informace: 

 

Školní metodik prevence a jeho povinnosti 

 
Mgr. Pavel Vrána, aprobace : II.st.ZŠ Ov-Fj, délka praxe : 7 let, absolvovaná školení/kursy v 

období 2011/2012 :   Šikana jako narušení vztahů ve skupině (červen) 

                      Šikana ve školním prostředí  a její řešení (červen) 

 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. 

 Koordinuje tvorbu a kontrolu realizace preventivního programu školy. 

 Koordinuje a participuje realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, 

závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního 

a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně 

patologických jevů. 

 Metodicky vede činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně 

patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s 

třídními kolektivy apod.). 

 Koordinuje vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně 

patologických jevů. 

 Koordinuje přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků 

do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je 

prevence rasismu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí        s otázkou přijímání 

kulturní a etnické odlišnosti. 

 Koordinuje spolupráci školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají         v 

kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem 

preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, 

preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti 

prevence sociálně patologických jevů. 

 Kontaktuje odpovídající odborné pracoviště a participuje na intervenci                a 

následné péči  v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů. 

 Shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči specializovaných 

poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu s předpisy  

o ochraně osobních údajů. 

 Vede písemné záznamy umožňující doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika 

prevence, navržená a realizovaná opatření. 

 Zajišťuje a předává odborné informace o problematice sociálně patologických jevů, o 

nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence 

pedagogickým pracovníkům školy. 
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 Prezentuje výsledky preventivní práce školy, získává nové odborné informace     a 

zkušenosti. 

 Vede a průběžně aktualizuje databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence 

sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné 

péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní 

organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, 

instituce i jednotliví odborníci). 

 Vyhledává a orientačně šetří žáky s rizikem či projevy sociálně patologického chování; 

poskytuje poradenské služby těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně 

zajišťuje péči odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli). 

 Spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených          s 

možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd            a 

participuje na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj 

sociálně patologických jevů ve škole. 

 Připravuje podmínky pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a 

koordinuje poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a 

specializovanými školskými zařízeními. 

 

 

Situace v oblasti primární prevence na škole, přístup a úloha pedagogů 

 
Problematika sociálně patologických jevů je pedagogy školy vnímána pozitivně. Uvědomují si, 

čím dál více, že tyto problémy v naší společnosti existují a není možné je eliminovat pouhou netečností 

a nezájmem. Snížení rizika výskytu  patologických jevů je možno dosáhnout včasnou prevencí. 

Vzhledem k nízkému počtu řešených situací SPJ v minulých letech je situace v oblasti primární 

prevence ve škole hodnocena jako uspokojivá. Učitelé poznatky získávají na pravidelných třídnických 

hodinách nebo při výuce. Problémy, které se vyskytnou, jsou řešeny třídními učiteli na pravidelných 

pedagogických poradách, na nichž jsou učitelé a vychovatelé pravidelně informováni o problémech SPJ 

výchovnou poradkyní a metodikem 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 přizvaní odborníci z řad sociálních pracovníků,  

psychologů, lékařů, pracovníků policie a pracovníků jiných institucí. 

 

Ředitel školy (ve vztahu k primární prevenci): 

 Je přímo zodpovědný za prevenci a za řešení zjištěných projevů rizikových forem chování.  

 Vytváří podmínky pro předcházení rozvoje rizikového chování zejména zabezpečením 

poskytování poradenských služeb ve škole se zaměřením na primární prevenci rizikového 

chování, koordinací tvorby, kontrolou realizace a pravidelným vyhodnocováním Minimálního 

preventivního programu školy,  

 zapracováním do školního řádu a vnitřního řádu řešením aktuálních problémů souvisejících 

s výskytem rizikového chování ve škole, 

 jmenováním školního metodika prevence, pedagogického pracovníka, který má pro výkon této 

činnosti odborné předpoklady, kvalifikaci, případně mu zajistí podmínky ke studiu 

k nezbytnému výkonu specializovaných činností v oblasti prevence rizikového chování,  

 pro systematické další vzdělávání školního metodika v oblasti specifické primární prevence a 

pro činnost školního metodika s žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků ve škole, 
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 podporou týmové spolupráce školního metodika, výchovného poradce, školního 

psychologa/školního speciálního pedagoga, třídních učitelů a dalších pedagogických pracovníků 

školy při přípravě, realizaci a vyhodnocování Preventivního programu, 

 spoluprací s metodikem prevence v PPP a s krajským školským koordinátorem prevence, 

 podporou aktivit příslušného obecního úřadu zaměřených na rozvoj zdravého životního stylu  

 monitorováním a vyhodnocováním realizace Preventivního programu a realizace dalších opatření, 

ve školním řádu a vnitřním řádu musí být popsána kontrolní a sankční opatření v oblasti 

rizikového chování ve škole.  

 

Třídní učitel (ve vztahu k primární prevenci): 

 spolupracuje se školním metodikem prevence při zachycování varovných signálů, podílí se na 

realizaci  Preventivního programu a na pedagogické diagnostice vztahů ve třídě, 

 motivuje k vytvoření vnitřních pravidel třídy, která jsou v souladu se školním řádem, a dbá na 

jejich důsledné dodržování (vytváření otevřené bezpečné atmosféry a pozitivního sociálního 

klimatu ve třídě); podporuje rozvoj pozitivních sociálních interakcí mezi žáky třídy,  

 zprostředkovává komunikaci s ostatními členy pedagogického sboru a je garantem spolupráce 

školy se zákonnými zástupci žáků třídy, 

 získává a udržuje si přehled o osobnostních zvláštnostech žáků třídy a o jejich rodinném 

zázemí. 

  

 

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 s 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. Rodiče mají možnost jakýkoli problém spojený se SPJ konzultovat se ŠMP 

osobně nebo prostřednictvím třídních učitelů.  

Na internetových stránkách školy budou během 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, kteří se snaží budovat vzájemnou 

důvěru mezi ním a žáky. Žáci vědí, že se mohou na učitele obrátit a jejich názor bude respektován, 

stejně tak, jako jejich potřeby. Učitel se o žáky zajímá a podněcuje dialog. Důvěru si učitel získává i 

prostřednictvím budování vztahu s rodinou, sociálním prostředím žáka. Je-li to jejich přáním, jsou 

podněty považovány za anonymní. Získané informace tlumočí vyučující na pedagogických radách. 

Vzhledem k  minimálnímu počtu záporných informací je možné považovat hodnocení situace v oblasti 

výskytu SPJ ve školním roce 2011/2012 za pozitivní. Své náměty a připomínky žáci vyjadřují také 

v hodinách rodinné  a občanské výchovy. K dispozici žákům je i „schránka důvěry“, kam své podněty, 

náměty či připomínky mohou vhazovat. Schránka je pravidelně (2x týdně) kontrolována ŠMP. 

 

 

II. Hodnocení MPP za školní rok 2011/2012 – zmapování situace ve škole pro stanovení 

cílů MPP 

 

Metodické pokyny, zákony a vyhlášky využité ke zpracování MPP 

 
Škola měla ve školním roce 2011/2012 vypracován minimální preventivní program na základě 

Metodických pokynů, vyhlášek a dokumentů MŠMT:   
 

 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách    
a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 

 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 

 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/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 roce řešen pouze vážnější případ psychické šikany 

(zesměšňování, ponižování, urážky) žáků 6. ročníku , výsledkem jednání svolané výchovné komise bylo 

potrestání agresorů a objednání vrstevnického programu do 6. třídy. 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 2011/2012 

 

Vzdělávání v oblasti primární prevence:  
 

Název a odborné zaměření 

vzdělávání 

Počet 

hodin 

Datum 

konání 

Počet 

školených 

pedagogů 

Setkání metodiků prevence 18 5 setkání 

v průběhu 

roku 

1 

 

 

Aktivity pro žáky, preventivní programy na škole, zapojení do KPPP 
 ve školním roce 2011/2012 

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

povedené, pro žáky i pedagogy přínosné.   

 

Akce zaměřené na prevenci primárně patologických jevů: 

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 aktivity, akce Datum Realizace/

zajištění 

Muzeum Ghetta Terezín – prohlídka, přednáška ( 7. roč.) Květen 2012 pedagog ZŠ 

Přednášky z oblasti „Pohlavního zdraví“  (8., 9. roč.) 2011/2012 pedagog ZŠ 

Dotazníky „ Prevence šikany, drog a jiných návykových látek, 

gamblerství“ (II. stupeň) 

2011/2012 pedagog ZŠ 

 Do života bez karambolu, Areál výstaviště Litoměřice 

 

Červen 2012 pedagog ZŠ 

Akce zdravé město, Mírové náměstí – školy v LTM Červen 2012 pedagog ZŠ 

Přednáška o Šikaně, Policie ČR, 6. Ročníky Prosinec 2011 Nprap. 

Nosek, 

Přednáška na téma trestní zodpovědnosti mladistvých, Masarykova 

ZŠ, 8.B, 
 

Listopad 2011 pí. Romová 

(Policie ČR) 

 
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: 

 agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím 

multimedií, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a 

xenofobie, homofobie 

 záškoláctví,  

 závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling 

 rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů 

 spektrum poruch příjmu potravy, 

 negativní působení sekt, 

 sexuální rizikové chování. 

Aktivity školy jsou cíleně směřovány k rozpoznání a zajištění pomoci včasné intervence nebo 

krizové intervence zejména v případech: traumatických zážitků z domácího násilí, šikanování, 

násilného chování, týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání, ohrožování 

výchovy dítěte, experimentování s návykovými látkami (legální a nelegální návykové látky), rizikových 

stravovacích návyků vedoucích k poruchám příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie). 

Škola se snaží využívat několik typů primární prevence: 

 Specifická primární prevence – aktivity a programy, které jsou zaměřeny specificky 

na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování žáků.  

Jedná se o všeobecnou prevenci, která je zaměřena na širší populaci, aniž by byl dříve zjišťován 

rozsah problému nebo rizika. Dále pak selektivní prevenci, která je zaměřena na žáky, u nichž 

lze předpokládat zvýšený výskyt rizikového chování a nakonec indikovanou prevenci, která je 

zaměřena na jednotlivce a skupiny, u nichž byl zaznamenán vyšší výskyt rizikových faktorů 

v oblasti chování, problematických vztahů v rodině, ve škole nebo s vrstevníky.  
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 Nespecifická primární prevence – veškeré aktivity podporující zdravý životní styl a osvojování 

pozitivního sociálního chování prostřednictvím smysluplného využívání a organizace volného 

času, například zájmové, sportovní a volnočasové aktivity a jiné programy, které vedou 

k dodržování určitých společenských pravidel, zdravého rozvoje osobnosti, k odpovědnosti za 

sebe a své jednání. Tento typ prevence je významný v kontextu aplikace různých efektivních a 

vyhodnotitelných specifických programů. 

 Efektivní primární prevence – kontinuální a komplexní programy, interaktivní programy 

v menších skupinách, vytváření dobrého klimatu ve třídě a skupině, především programy 

pomáhající odolávat žákům sociálnímu tlaku zaměřené na zkvalitnění komunikace, osvojování a 

rozvoj sociálně emočních dovedností a kompetencí, konstruktivní zvládání konfliktů a 

zátěžových situací, odmítání legálních a nelegálních návykových látek, zvyšování zdravého 

sebevědomí a sebehodnocení, posilování odvahy, stanovování realistických cílů, zvládání úzkosti 

a stresu apod. Principy efektivní a vyhodnotitelné prevence jsou založeny na soustavnosti a 

dlouhodobosti,  aktivnosti, přiměřenosti, názornosti, uvědomělosti. 

Zároveň se škola snaží vyhnout neúčinné primární prevenci: 

a)  zastrašování a triviální přístup: „prostě řekni ne“, citové apely, pouhé předávání 

informací, samostatně realizované jednorázové akce, potlačování diskuse, stigmatizování a 

znevažování osobních postojů žáka/studenta, přednášky, pouhé sledování filmu, besedy 

s bývalými uživateli (ex-usery) na základních školách, nezapojení žáků/studentů do aktivit a 

nerespektování jejich názorů, politiku nulové tolerance na škole a testování žáků jako náhražku 

za kontinuální primární prevenci. 

b) hromadné kulturní či sportovní aktivity nebo návštěva historických a kulturních 

památek, by měly být pouze doplňkem, na který by měla vždy navazovat diskuse v malých 

skupinkách. 

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 vyplynula nutnost seznamovat žáky s pojmem šikana ( proběhne ve 

školním roce 2012/2013 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“ a program budující v žácích toleranci 

k odlišnostem jiných lidí (potlačení rasismu, xenofobie…). 

 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.) 
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III. Cíle školního minimálního preventivního programu na rok 2012/2013 

 

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 

 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 (kabinet), ve kterém čase (v případě nutnosti 

kdykoli).  
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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 

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 2012/2013 

 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 2012/2013 
Prevence kouření a zdravý životní styl (I. stupeň) Podzim 2012 ŠMP + TU 

Co znamená šikana aneb co si nenechám líbit (I. stupeň) Podzim 2012 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 2013 ŠMP + TU 

Zdravý životní styl (poruchy příjmu potravy, využití volného 

času) (II. stupeň) 

Jaro 2013 ŠMP + TU 
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Volnočasové aktivity pro žáky 
 

Název kroužku Datum nebo frekvence konání Vedoucí programu 
Fyzika 1 hod./týden Mgr. Iveta Vakrčková 

Flétna 1 hod./týden Mgr. Lenka Krausová 

Aerobik a cvičení s 

hudbou 

1 hod./týden Mgr. Michaela Šperlingová 

Slovní úlohy 1 hod. /týden Mgr. Leona Kočí 

Šachy 1 hod./2 týdny Otakar Trojáček 

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

Kroužek matematiky 1hod/týden Mgr. Eva Šámalová 

Kroužek zdravotníků 1 hod./týden Mgr. Jitka Hrubá 

Činnost školní družiny 6.00 – 16.00 Pracovníci ŠD 

Kroužek basketbalu 1hod./týden Pavel Vrána 

 

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 2012/2013 
    

    

    

 

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 2012/2013 
    

    

    

 

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 2012/2013 
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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 2012 Třídní učitelé 

Informace o problémech spojených se šikanou, jejího 

rozpoznání a řešení problému 

jaro 2013 Třídní učitelé 

 

Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči 
 

Název aktivity Datum konání Vedoucí 

programu 

Bude doplňováno v průběhu školního roku 2012/2013 
Vánoční zpívání Prosinec 2012 pedagog ZŠ 

Velikonoční zpívání Duben 2013 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/

