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a) Základní údaje o škole: 

 

 

Název:   Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5 

 

Adresa:  Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5 

412 01 Litoměřice 

 

IČO:   46 77 34 36 

 

IZO:   102 317 160 

 

REDIZO:  600 081 443 

 

Zřizovatel školy: Město Litoměřice, IČO: 00263958, se sídlem Litoměřice,  

   Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 

 

Ředitel školy:  Mgr. Karel Kynzl 

 

Tel:   416 73 50 63 

 

Mob:   731 612 142 

 

FFaaxx::      441166  9911  6622  1111  

 
E-mail:  reditel@masarykovazs.eu 

 

Web:   www.masarykovazs.eu 
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b) Charakteristika školy: 

 

Masarykova základní škola Litoměřice je od roku 2012 1. Fair tradeovou 

školou v České republice.  Od března 2013 je také nositelem certifikátu Rodiče vítáni.    

Škola se nachází v centru města vedle parku Jiráskovy sady a dopravního hřiště. Její 

areál sousedí s Gymnáziem Josefa Jungmanna a Centrální školní jídelnou. V blízkosti 

školy je možno nalézt plavecký bazén, tělocvičnu a sportovní areál TJ Sokol 

Litoměřice. Kromě gymnázia v okolí Masarykovy základní školy stojí Základní škola 

Boženy Němcové a objekt SOŠ Pohoda.  

K charakteristice Masarykovy základní školy patří výuka některých předmětů 

v anglickém jazyce již od první třídy (projekt běží 9. rokem) a všeobecné zaměření 

školy, bez specializace. Důraz je kladen na rodinnou atmosféru školy, zvyšování 

úrovně mezilidských vztahů a rozvoj cizojazyčných i pohybových dovedností dětí. 

Mottem školy je: „Naším cílem je vychovávat zdravě sebevědomé, tolerantní žáky  

respektující autoritu. Snahou je taková příprava žáků, aby se z nich stali slušní lidé s 

všeobecným základním vzděláním, kteří budou schopni obohatit a pozitivně ovlivnit 

naši společnost.“ Příkladem aktivit v této oblasti je například podpora sbírky 

organizované společností SIDUS či spontánní sbírka povodňové pomoci předaná 

v srpnu 2013 postižené křešické škole. 

Součástí areálu školy je rozsáhlá školní zahrada s malým arboretem, bazénem, 

dětským hřištěm i prostorem pro výuku, včetně pozemků pro pěstování rostlin v rámci 

pracovních činností. Zahradu využívají i oddělení školní družiny, ať z objektu ŠD (tzv. 

Domeček), či z hlavní budovy školy. Kromě zahrady patří ke škole také sportovní 

hřiště, jež patří k největším a nejvyužívanějším ve městě. Jeho součástí je také 

půjčovna lyží.  

Nevýhodou Masarykovy základní školy je absence tělocvičny, jež je 

nahrazována využíváním tělocvičen GJJ a TJ Sokol.  

Škola rovněž nemá samostatné šatny a chybějí i odborné učebny. 

 

   

Hlavní budova :  
18 učeben, z toho 17 kmenových  tříd, 2 třídy slouží jako 2 oddělení školní družiny 

 1 odborná učebna – výuka Domácnosti a jazyků 

                                            

Budova ŠD:   

Počet oddělení družiny: 3 

1 kmenová třída – 1. ročník 

               

Budova soc. zařízení: 

Přízemí –  Konzultační místnost metodika prevence sociálně-patologických jevů,   

dílna a sklad, půjčovna lyží 

1. patro – kancelář správce, sklad TV náčiní, šatny, WC, sprchy pro účely hřiště. 

 

 

 

  Venkovní učebna a technické zázemí pro Pracovní činnosti 

Skleník, garáž, bazén, půjčovna lyží 

Školní zahrada 

 

 



SSttaavvyy    žžáákkůů  vvee  šškkoollnníímm  rrooccee  22001122  //  22001133      

 

Začátek školního roku: 1. stupeň ……………….. ……………  267 

         

 

2. stupeň ………………………………201 

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

celkem ……………………………….. 468 

 

 

Konec školního roku:  1. stupeň ……………….. ..…………. 268 

 

 

2. stupeň ……………………………..  200 

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

celkem ……………………….………  468 

 

Celkem tříd:   18   1. stupeň - 10 tříd  

2. stupeň – 8 tříd 

 

 

            PRŮMĚR NA TŘÍDU      26,00 

 

Další údaje ( k 30. 6.  2013 ): 

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

  oddělení ŠD        5 (145  žáků ) 

  skupiny DAP      3 

  logoped. poradna      3 

  dojíždějících žáků ( z  31 obcí )    154 

  integrovaných žáků ( v běžných třídách)  1. stupeň  6 

      (z toho 1 mimořádně nadaný) 

2. stupeň     11 

(z toho 1 tělesně postižený) 

 

O prospěchu a chování svých dětí se rodiče mohli informovat na dvou třídních       

schůzkách (22. 11. 2012 a 11. 4. 2013), případně po dohodě s vyučujícími kdykoliv 

individuálně.  

V září 2012 proběhla mimořádná schůzka s rodiči 1. ročníků a 6. 6. 2013 

mimořádná schůzka s rodiči budoucích 1. tříd. 

Výchovný poradce měl stanoveny pravidelné konzultační hodiny, které byly 

uveřejněny i na  webu školy.  

Všem dětem bylo umožňováno uvolňování z vyučování na ozdravné pobyty s 

rodiči. 

 Proběhlo celkem 9 projednávání kázně a přestupků  žáků proti šk. řádu s rodiči 

a jednání nad připomínkami rodičů ke vzdělávacímu procesu. Pedagogická rada školy 

zasedala ve školním roce 2012/2013 celkem 9 x.  

 

 

 

 

 



 

c) Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami : 

 

ŠVP ZV Masarykova základní škola 3. 9. 2007 

 

Rozhodnutím MŠMT č.j.  4826/2010-22 ze dne 25. 2. 2010 probíhala výuka 

v anglickém jazyce takto:  

 

1. ročník: M, VV, PČ, PRV  (5 h) 

2. ročník: M, VV, PČ, PRV  (5 h) 

3. ročník: VV, PČ, PRV  (3 h) 

4. ročník: VV, PŘ   (2 h) 

5. ročník: VV, PŘ   (2 h) 

 

 

d) Údaje o pracovnících:  

Personální obsazení školy k 30. 6.  2013: 

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

Učitelé: 

 

                                                   počet prac.           přepočt. počet 

 

vedení školy                                         3                 3,000 

učitelé 1. st.     10   10,000  

 učitelé 2. st.    17   13,546 

 rodilí mluvčí      2     2,000                 

 

          Celkem učitelů                         32   28, 546             

 

 

Vychovatelky ŠD:                                 5                     4,268 

            Provozní zaměstnanci: 

 účetní                                                      1                     1,000                                         

školník – domovník        1   0,500 

údržbář                 1   0,380 

uklizečky                                                 4                      3,500 

 Celkem provoz. zam.        7                     5,380  

 

Správci hřiště:        2                     2.000 

 

mateřská dovolená                                    od 1. 3. 2013   1  učitelka      

 

 

1 učitelka 2. stupně pracovala jako výchovná  a kariérní poradkyně, 1 učitel byl  určen 

školním metodikem pro prevenci sociálně patologických jevů. 1 učitelka pracovala 

jako koordinátor ŠVP. Jeden učitel byl pověřen funkcí metodika ICT.  

 

Aprobovanost  učitelů:  ( viz příloha č. 1 ) 

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

 

 



 

Hospitační činnost:  

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

Hospitační činnost probíhala dle Plánu kontrolní a hospitační činnosti školní rok 

2012/2013. 

Hospitace v hodinách probíhaly ve 3 úrovních – a)  hospitace vedení školy v hodinách 

jednotlivých vyučujících  

            b) hospitace členů předmětových  

komisí v hodinách kolegů 

Z těchto hospitací byl vyplněn Zápis z hospitace. 

c) náslechy studentů a rodičů v 

hodinách 

Celkem provedeno: 36 hospitací a náslechů v hodinách. 

 

Kontroly písemných prací žáků probíhaly namátkově a v rámci předmětových komisí. 

 

Kontroly žákovských knížek – třídní učitelé kontrolovali v pravidelných intervalech a 

zástupce ředitele zkontroloval žákovské knížky v  9. ročníku a v 7. ročníku. 

Průběžně probíhala kontrola třídní dokumentace, plnění osnov, tematických 

plánů a ŠVP koordinátorem ŠVP a jednotlivými předmětovými komisemi. 

 

Praxe studentů na naší škole:  

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

Souvislá praxe studentek a studentů Střední školy pedagogické, hotelnictví a služeb 

Litoměřice obor vychovatelství ve školní družině 

Praxe dalších studentů:  OA, SOŠ, VOŠ   EKONOM Litoměřice – K. Holubová, 

       Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb Litoměřice – 

          Z. Šafaříková 

    1.KŠPA  Litoměřice - D. Torma, R. Chrástecký, M. Janů  

    

 Praxe studentů učitelství UJEP v Ústí nad Labem  

 

Náslechy: 

----------- 

- studentky a studenti Střední školy pedagogické, hotelnictví a služeb Litoměřice   

- studenti UJEP Ústí nad Labem 

 

Vzdělávání učitelů: 

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

- účast na akcích DVPP ( viz příloha č. 2 ) 

- využívání konzultací v PPP Ústeckého kraje Teplice, pracoviště Litoměřice 

-  využívání konzultací v SPC při Základní škole speciální, Základní škole praktické a 

Praktické škole Litoměřice 

 

 

Spolupráce školy : 

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

-  PPP Ústeckého kraje Teplice, SPC při Základní škole speciální, Základní škole 

praktické a Praktické škole Litoměřice,  Policie ČR, Mediační a probační služba, 

Odbor sociálních věcí MěÚ Litoměřice, Odbor školství, AŠSK apod. 

 



e) Údaje o přijímacím řízení nebo zařazování dětí: 

 

Ukončení povinné školní docházky: 

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

v 9. třídě ….……………..  9. rokem  ……………… 41 

v 9. třídě………………….10. rokem……………….   0 

            v 8. třídě…………………..9. rokem………………… 3 

             v jiné třídě…………………………………………….0     

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

Celkem …..……………………………………………44 žáků 

 

Umístění vycházejících žáků:  
------------------------------------ 

Gymnázium ……………….. ……….  ….7 žáků  

Střední školy ………………. …………  29 žáků 

SOU - 3leté ……………….. …………..   8 žáků 

  

 

Zápis do 1.tříd: 

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

zapsáno …………………………………..  95  

odklad   …………………………………..  17     

převod na jiné školy ………..…………….  22   

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

Celkem do 1. třídy …………………….….  56 

 

 

Přechod žáků na jiné školy : 

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

do primy GJJ Litoměřice ………………… 11  

 

 

f) Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání učitelů 

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

            ( viz  příloha č. 2  ) 

 

 

g) Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

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

            ( viz příloha č. 3  ) 

 

 

h) Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI  

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

            ( viz příloha č. 4 ) 
     

 

 

 

 

     



i) Údaje o školních a mimoškolních aktivitách 

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

            ( viz příloha č. 5 ) 

 

j) Opravy a rekonstrukce 2012 / 2013 

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

Prostředí školy:  

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

 V areálu školy byla postavena zídka u vstupu na spojovací chodník. 

Díky sponzorům a rodičům došlo k vybudování venkovních šachů v prostoru trávníku 

před „Domečkem“ směrem ke Gymnáziu J. Jungmanna. Slavnostní předání dětem 

proběhne v září 2013. Ve školním roce 2012/2013 došlo k rekonstrukci stropů ve 3 

učebnách, které statik označil za havarijní. Také byly vymalovány třídy a kabinet. 

Byly pořízeny nové koberce do 3 učeben a ve foyeru byla opravena čistící zóna. 2. 

patro hlavní budovy získalo kovové skříňky pro potřeby a přezůvky žáků. V plánu je 

vybavení celé školy těmito skříňkami. Nad hlavní vchod školy přibyl přístřešek 

chránící před deštěm. Vedení města několikrát veřejně avizovalo svůj úmysl 

vybudovat u školy tělocvičnu. Proto v průběhu letních prázdnin 2013 proběhla 2 

jednání komise pro její výstavbu. Zastoupeni byli architekti, zástupci města i školy. 

Realizace projektu je nyní v rukách politické reprezentace města. 

  

  

Požadavky na rozpočet ( dotace ) pro rok 2014: 

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

( viz  příloha č. 6 )  
 

 

 

 

 

k)     Přehled plánovaných tříd a zaměstnanců na šk. rok 2013/2014: 

 

Výuka :               

             --------- 1. stupeň ……………… 10 tříd 

                2. stupeň …….………… .8   tříd 

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

                                   celkem ………………… 18 tříd 

   

Přehled o plánovaných pracovnících : 

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

vedení školy ………………………………... 3  (úvazek  3,000) 

učitelé 1. stupeň  …………………………...10 (úvazek 10,000) 

učitelé 2. stupeň   …………………………..16 (úvazek 13,136) 

rodilí mluvčí…………………………………2 (úvazek   1,864) 

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

celkem učitelů ………………………………31 (úvazek 27, 995)  

 

vychovatelky ……………………………….   5  ( úvazek 4,760 ) 

provozní zaměstnanci ……..………………... 6   ( úvazek 5,500 ) 

správci hřiště………………………………… 2   ( úvazek 2, 000) 

  



 

 

 

l) Přehled tříd a žáků ( k 30. 9. 2012): 

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

1. A …………………………….. 27 

1. B …………………………….. 24 

2. A …………………………….. 28 

2. B …………………………….. 28 

3. A …………………………….. 27 

3. B ………..…………………… 28 

4. A ……………………….……. 28 

4. B …………………………….. 26 

5.A  …………………………….. 24 

5.B ………………………………27 

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

1. stupeň ………………………..  267 žáků 

 

 

6. A ……………………………....   27 

6. B ………………………………   24 

7. A ……………………………....   28 

7. B ………………………………   27 

8. A ………………………………   27 

8. B ………………………………   27 

9.A ……………………………….   23 

9. B ………………………………   19 

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

2. stupeň …………………………   202  žáků 

 

Celkem na škole:  469  žáků  

 

 

Volitelné předměty : 

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

7. třída: Domácnost 

 9. třída: Cvičení z českého jazyka 

                  

 

m) Školská rada: 

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

( viz  příloha č. 7 ) 
 

 

n) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů: 

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

      ( viz příloha č. 8 ) 

 

 

 

 



o) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů: 

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

CLOSE 

  Na konci roku 2012 proběhlo longitudinální testování žáků 6. B CLOSE. 

Projekt navázal na mezinárodní testování TIMSS a PIRLS 2011. Na tento projekt 

naváže ve školním roce 2012/2013 projekt  RACIO. 

 

Celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků 

ZŠ projektu NIQUES realizovaného ČŠI. 

 Žáci 5. a 9. ročníků se zapojili 13 . – 17. 5 . 2013 do 2. generální zkoušky 

ověřování výsledků žáků 5. a 9. ročníků. 

 

Spirometrické šetření 

 Národní zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem  (MUDr. Rychlíková) 

provedl 2 x v průběhu školního roku 2012/2013 spirometrické šetření na žácích školy 

s cílem prozkoumat jejich životní prostředí v souvislosti s výskytem alergií a chorob 

dýchacích cest  

 

p) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání a celoživotního učení: 

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

  Škola se v roce 2012/2013 do dalšího vzdělávání a celoživotního učení nezapojila 

 

q) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 

zdrojů:   
----------------------- 

EU peníze školám  

 Ve školním roce 2012/2013 pokračovala další fáze projektu. Důraz byl kladen 

především na tvorbu digitálních učebních materiálů  (DUM) a dalších vzdělávacích 

materiálů, které jsou umístěny na centrálním serveru školy a jejich seznam je vyvěšen 

na webových stránkách školy. Pedagogové prodělali díky EU peníze školám také 

školení   - celkem 44 certifikátů (viz příloha č. 2). 

 

Seznámení s chodem ekofarmy a s hnojem 

 Projekt proběhl 17. – 24. 10. 2012. Místem konání byla Ekofarma Babiny II. 

Šlo o sérii jednodenních exkurzí pro  1.- 6. třídy (cca 300 dětí). Děti dostaly pracovní 

listy k chodu farmy, domácím zvířatům a odpadovému hospodářství.  Poté si  prošly 

statek, zde se seznámily s mláďaty domácích zvířat. Mohly je i nakrmit. Řešily 

problematiku nakládání s biologickým odpadem hospodářské výroby.  Pak se projely 

na koních. Vyplnily metodické listy a zhodnotily výsledky. Program byl ukončen 

opékáním uzenin. Projekt byl financován z grantového programu Program rozvoje 

ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji pro rok 2012 

(dotační titul č. 2.2) Ústeckého kraje. Do finančních nákladů patřila i doprava dětí a 

pedagogů na statek a zpět, metodické listy, lektorné atd.  Mediální výstup proběhl 

regionálním tiskem. 

 

Granty z rozpočtu města pro školy a školská zařízení: 

 Město Litoměřice pravidelně přispívá na některé akce pořádané školou na 

základě doporučení Komise výchovy a vzdělávání  při Radě města Litoměřice. Ve 

školním roce 22012/2013 Masarykova základní škola žádala o příspěvek na Karneval 

na ledě, Ruský den, Masaryk cup putovní pohár v kopané, Běh do Máchových schodů 

Putovní pohár starosty města Litoměřice a Den dětí. 



 

r) Údaje o prezentaci školy na veřejnosti:  

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

 Zprávy a informace o dění ve škole se dostávají veřejnosti i rodičům 

prostřednictvím několika informačních toků. Základem jsou schůzky výborů a členů 

SRPDŠ 2 x ročně. V případě mimořádných událostí či akcí dochází k dílčím schůzkám 

mimo stanovené termíny. Pro veřejnost slouží webové stránky školy, kam přispívá 

velká část pedagogického sboru i družiny. Škola úzce spolupracuje i s médii. Byla 

ustavena funkce PR pro prezentaci školy a jejích akcí. Informace o školním dění jsou 

pravidelně publikovány prostřednictvím těchto periodik:  Měsíc v regionu, 

Litoměřický deník, na webovém portálu Litomericko24 i v místní kabelové televizi 

TV Litoměřic. Několikrát vyšly články i v Mladé frontě Dnes (regionální příloha). 

Spolupracujeme  i s Českým rozhlasem Sever.    

 Další formou informovanosti veřejnosti o dění ve škole jsou jednání školské 

rady, která se scházela při řádných jednáních  (viz příloha č. 7). 

 

 

s) Práce výchovné a kariérové poradkyně: 

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

 V průběhu září 2012 s vyučujícími proběhly konzultace ohledně žáků s SPU a 

SPCH. Následně byly vypracovány individuální plány žáků (ve spolupráci s SPC, PPP 

v Litoměřicích a v Praze). Došlo ke změnám v PPP, vyučující byli informováni. Od 

října 2012 se zahájila práce v oblasti profesní orientace vycházejících žáků ZŠ a  v 

poradenství pro žáky ke studiu na víceletém gymnáziu ve spolupráci s Informačně 

poradenským střediskem  Úřadu práce v Litoměřicích (Irena Letafková Dis.). Žáci 

dostali k dispozici Atlas školství 2013/2014 (přehled středních škol a vybraných 

školských zařízení Ústeckého kraje). Ve dnech 16. – 17. 10. 2012 žáci navštívili 

prezentaci středních škol – Škola 2012 v MKZ Litoměřice, kde měli možnost získat 

informace o dalších možnostech studia. 

 V říjnu začala činnost DAP.  10. 10. 2012 proběhla celookresní schůzka 

výchovných poradců. 

 Žáci měli možnost objednat si testy z českého jazyka, matematiky a 

všeobecných znalostí jako podklady pro přípravu na generální zkoušku testování žáků 

5. a 9. tříd. V listopadu začaly Dny otevřených dveří na středních školách a učilištích, 

při kterých měli žáci možnost se přímo seznámit s chodem škol a učilišť. Řada rodičů 

využila možnost prokonzultovat možnosti dalšího studia svých dětí s kariérním 

poradcem. 

 16. 11. 2012 proběhlo SRPDŠ, kde rodiče žáků 5. ročníků získali informace o 

studiu na víceletém gymnáziu. Do konce listopadu zájemci o studium na středních 

školách s talentovými zkouškami vyplnili spolu s kariérním poradcem přihlášky, jež 

byly odeslány do konce listopadu. 

 V prosinci začala rovněž příprava přihlášek na střední školy a učiliště. Nanečisto byly 

vyplněny přihlášky vycházejících žáků 8. a 9. tříd a  žáků 5 . tříd  se zájmem o 

studium na víceletém gymnáziu.  

  Díky změně školského zákona (č. 561/2004 Sb. v platném znění) se změnily 

podmínky pro přijímání vycházejících žáků a zájemců o studium na víceletém 

gymnáziu (www.msmt.cz).  

 V lednu 2013 se připravoval zápis do 1. tříd. 

 Vycházející žáci 9. a 5. tříd dostali originály přihlášek ke studiu na středních 

školách, učilištích a víceletých gymnáziích. Po vyplnění přihlášek byly odevzdány 

výchovnému a kariérnímu poradci. 

http://www.msmt.cz/


V únoru 2013 proběhl zápis od 1. tříd. Zájem o naši školu  z řad rodičů byl veliký – 92 

dětí k zápisu. Na konci února se uzavřely všechny žádosti o studium vycházejících 

žáků a žáků se zájmem o studium na víceletém gymnáziu. Vyplněné přihlášky potvrdil 

ředitel školy, stejně tak zápisové lístky. 

 V dubnu proběhlo 1. kolo přijímacího řízení.  22.- 23.4. 2013 se  na některých 

školách v rámci tohoto řízení konaly testy všeobecných studijních předpokladů SCIO. 

22. 4. také proběhlo přijímací řízení na víceleté  gymnázium. Celkem bylo přijato na 

víceleté gymnázium 11 žáků Masarykovy základní školy Litoměřice. 

 V červnu žáci 9. ročníku a někteří žáci 8. ročníku slavnostně ukončili školní 

docházku. V průběhu školního roku proběhly pohovory se žáky, rodiči a 

pedagogickými pracovníky v případě žáků s výchovnými problémy. Škola úzce 

spolupracuje s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Litoměřice, 

Policií České republiky a Mediační  a probační službou. 

 

 

t) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k 

informacím: 

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

Celkový počet písemných žádostí o informace:       0 

Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace:  0 

Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí 

 o neposkytnutí informace:        0 

Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona:     0 

Počet odvolání proti rozhodnutí ředitele školy:      0 
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Stránka 1 

 

  

Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy 

 
I. Základní údaje o hospodaření školy 

Základní údaje o hospodaření školy 

v tis. Kč 

k 31. 12. 2012 k 30. 6. 2013 

Činnost Činnost 

Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 

1. Náklady celkem 18 942,03 187,16 9 364,10 42,10 

2. Výnosy celkem 18 943,86 215,40 10 352,60 52,72 

z toho 

příspěvky a dotace na provoz (účet 672) 18 751,09  10 198,93  

ostatní výnosy 192,77  153,67  

3. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 1,83 28,24 988,50 10,62 

 

 

II. Přijaté příspěvky a dotace 

Přijaté příspěvky a dotace celkem v tis. Kč k 31. 12. 2012 

1. Neinvestiční dotace poskytnutá ze státního rozpočtu (NIV) 15 436,56 

z 

toho 

přímé náklady na vzdělání celkem (UZ 33 353) 15 407,76 

z toho mzdové výdaje 11 134,38 

ostatní celkem (UZ 33 015, 33 017, 33 027) 0 

2. Neinvestiční příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu ÚSC 3 638,69 

z 

toho 

neinvestiční příspěvek na provoz 2 073,00 

neinvestiční příspěvek na mzdy 688,00 

účelové granty 12,89 

účelové dotace – projekt KÚ 28,80 

dotace MŠMT z ESF (UZ 33 123) 836,00 

3. Z jiných zdrojů (sponzorské dary) 103,31 

 

 

Komentář k ekonomické části: 

 

Hlavní činnost organizace  

Škola hospodařila s finančními prostředky, které obdržela formou dotací, sponzorských darů a 

grantů. Všechny závazné ukazatele v roce 2012 škola dodržela, byl dodržen limit čerpání 

prostředků na platy i na OPPP. Účelová dotace Krajského úřadu a granty Města Litoměřice 

byly vyčerpány. Byla provedena vratka nedočerpaného příspěvku poskytnutého v roce 2011 

na lyžařský výcvik ve výši 19 200 Kč. Z dotace ve výši 2 091 200 Kč na projekt Chytrá škola  

(UZ 33 123) bylo k 31. 12. 2012 použito 1 310 791 Kč. Hospodářský výsledek z hlavní 

činnosti školy byl vyčíslen ve výši 1 832,50 Kč a následně byl požádán zřizovatel o schválení 



 

 

Stránka 2 

 

  

přídělu tohoto zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu. 

 

 

Doplňková činnost organizace 

Škola prováděla svou doplňkovou činnost v souladu s jejím povolením ve zřizovací listině. 

Tato doplňková činnost navazuje na hlavní účel a předmět činnosti školy. Doplňková činnost 

nenarušuje plnění hlavní činnosti organizace a je vedena odděleně. Zisk z doplňkové činnosti 

je využíván pro rozvoj hlavní činnosti organizace v souladu s rozhodnutím a schválením 

zřizovatele školy.  

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti školy v roce 2012 je tvořen především výnosy 

z pronájmu sportoviště, reklamní plochy, půjčovného sportovních potřeb. Byl vyčíslen ve výši 

28 239,66 Kč a následně byl požádán zřizovatel o schválení přídělu tohoto zlepšeného 

výsledku hospodaření do fondu odměn. 
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ŠD 
vychovatelka Stanislava Sýkorová   1961 vych.    

vychovatelka Andrea Musilová  studium  1986 SOU s maturitou   

vychovatelka Monika Böhmová     1963 vych.     

vychovatelka Jitka Nesvorová    1968 vych.    

vychovatelka Michaela Adámková   1977 vych.    
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Příloha č. 3

Výsledky vzdělávání žáků
PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY ŠK.ROK 2012 / 2013, I. POLOLETÍ
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1 2 3 1 2 3 4 5 - p 1 2 3

I.A Mgr. Hana Kuldová 27 15 12 27 188 1 1,00 27 913 913 33,81 33,81

I.B Mgr. Jaroslava Chlupářová Filipová 25 13 12 25 168 1,00 24 692 692 27,68 27,68

II.A Bc. Martina Nováková 28 13 15 28 181 8 1,04 27 1039 1039 37,11 37,11

II.B Mgr. Helena Prošková 28 13 15 28 191 5 1,03 28 1046 1046 37,36 37,36

III.A Mgr. Lenka Krausová 27 13 14 24 3 194 11 3 1,08 26 1154 1154 42,74 42,74

III.B Bc. Helena Prošková 28 12 16 28 206 10 1,05 27 904 904 32,29 32,29

IV.A Mgr. Ondřej Kubišta 28 16 12 26 2 216 34 2 1,15 28 940 940 33,57 33,57

IV.B Mgr. Lenka Pomykaczová 26 13 13 20 6 162 53 9 1 1,32 25 1198 1198 46,08 46,08

V.A Mgr. Hana Havlová 24 15 9 13 11 153 46 28 3 1,48 23 1155 1155 48,13 48,13

V.B Mgr. Jitka Hrubá 27 17 10 21 6 199 50 17 4 1,36 27 1540 1540 57,04 57,04

VI.A Mgr. Zdenka Měhýžová 27 14 13 11 16 170 105 62 14 1,77 27 1315 1315 48,70 48,70

VI.B Ing. Iveta Vakrčková 24 8 16 4 19 1 141 69 69 32 1 1,98 24 1005 1005 41,88 41,88

VII.A Mgr. Lenka Cízová 27 18 9 7 18 2 175 90 73 37 3 1,95 27 1785 1785 66,11 66,11

VII.B Mgr. Leona Kočí 27 16 11 8 18 1 182 106 66 21 3 1,83 27 1468 1468 54,37 54,37

VIII.A Mgr. Jaroslav Radimský 27 18 9 5 20 2 136 90 97 50 5 2,20 26 1 1922 1922 71,19 71,19

VIII.B Mgr. Vlasta Hammerová 27 13 14 10 17 172 106 64 22 1,82 26 1934 1934 71,63 71,63

IX.A Mgr. Pavel Vrána 21 17 4 4 17 172 79 71 14 1,78 19 1 1 1685 1685 80,24 80,24

IX.B Mgr. Renata Müllerová 20 14 6 5 15 150 90 52 27 1 1,86 20 1614 1614 80,70 80,70

CELKEM/POČET 468 258 210 294 168 6 3156 952 613 224 12 3 x 458 1 2 23309 23309 0 x x x

PROCENT v 55 45 63 36 1 64 19 12 5 0 0 x 99 0 0 v 100 0 x x x

PRŮMĚR 26 14 12 16 9 0 175 53 34 12 1 0 1,48 25 0 0 1295 1295 0 49,81 49,81 0

Zpracováno programem dm Vysvědčení

PRŮMĚR NA ŽÁKA

Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE
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Příloha č. 3

Výsledky vzdělávání žáků
PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY ŠK.ROK 2012 / 2013, II. POLOLETÍ
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1 2 3 1 2 3 4 5 - p 1 2 3

I.A Mgr. Hana Kuldová 27 15 12 27 185 4 1,02 27 1246 1246 46,15 46,15

I.B Mgr. Jaroslava Chlupářová Filipová 25 13 12 25 175 1,00 25 628 628 25,12 25,12

II.A Bc. Martina Nováková 28 13 15 28 180 9 1,05 27 920 920 32,86 32,86

II.B Mgr. Helena Prošková 28 13 15 28 186 10 1,05 28 1070 1070 38,21 38,21

III.A Mgr. Lenka Krausová 27 13 14 23 4 190 11 7 1,12 26 1471 1471 54,48 54,48

III.B Bc. Helena Prošková 28 12 16 28 197 19 1,09 27 2128 2128 76,00 76,00

IV.A Mgr. Ondřej Kubišta 28 16 12 25 3 215 33 4 1,16 28 1234 1234 44,07 44,07

IV.B Mgr. Lenka Pomykaczová 26 13 13 19 7 160 55 10 1,33 25 1635 1635 62,88 62,88

V.A Mgr. Hana Havlová 24 15 9 15 9 159 51 23 7 1,49 24 1541 1541 64,21 64,21

V.B Mgr. Jitka Hrubá 27 17 10 22 5 192 56 17 4 1 1,38 27 1638 1638 60,67 60,67

VI.A Mgr. Zdenka Měhýžová 27 14 13 6 20 1 146 103 77 22 3 1,95 26 1 1613 1613 59,74 59,74

VI.B Ing. Iveta Vakrčková 24 8 16 4 20 132 75 54 51 2,08 23 1 1209 1205 4 50,38 50,21 0,17

VII.A Mgr. Lenka Cízová 27 18 9 7 20 181 78 80 39 1,94 26 1 1599 1599 59,22 59,22

VII.B Mgr. Leona Kočí 27 16 11 7 20 175 110 67 26 1,85 27 2047 2047 75,81 75,81

VIII.A Mgr. Jaroslav Radimský 27 18 9 4 22 1 120 89 96 71 2 2,33 27 2092 2092 77,48 77,48

VIII.B Mgr. Vlasta Hammerová 27 13 14 8 19 156 117 64 27 1,90 26 2174 2174 80,52 80,52

IX.A Mgr. Pavel Vrána 21 17 4 4 17 178 60 71 27 1,84 19 2 2161 2160 1 102,90 102,86 0,05

IX.B Mgr. Renata Müllerová 20 14 6 6 14 163 77 57 22 1 1,80 20 2128 2128 106,40 106,40

CELKEM/POČET 468 258 210 286 180 2 3090 957 627 296 5 2 x 458 5 0 28534 28529 5 x x x

PROCENT v 55 45 61 38 0 62 19 13 6 0 0 x 99 1 0 v 100 0 x x x

PRŮMĚR 26 14 12 16 10 0 172 53 35 16 0 0 1,52 25 0 0 1585 1585 0 60,97 60,96 0,01

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 2012/2013 kontrola neproběhla 

 

Finanční úřad Litoměřice 

Ve školním roce 2012/2013 kontrola neproběhla 

 

Úřad práce 

Ve školním roce 2012/2013 kontrola neproběhla 

 

Krajský hygienická stanice se sídlem v Ústí nad Labem 

Kontrola proběhla 18. 10. 2012. Předmětem kontroly bylo plnění povinností stanovených 

k ochraně veřejného zdraví zákonem č. 258/200 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Zjištěné nedostatky: V celé škole jsou nevyhovující a značně poškozená okna, nutno ihned 

tuto situaci řešit. Okna jsou špatně čistitelná, hrozí úraz. Je nutno nainstalovat do oken 

v učebnách s interaktivními tabulemi žaluzie. Jiné nedostatky nebyly zjištěny 

 

Kontrola proběhla 24. 10. 2012 Předmětem kontroly bylo plnění povinností stanovených 

k ochraně veřejného zdraví zákonem č. 258/200 Sb. ve znění pozdějších předpisů – na úseku 

kategorizace prací a pracovně lékařské péče. 

Zjištěné nedostatky: nedostatky nebyly zjištěny 

 

Okresní správa sociálního zabezpečení Litoměřice 

15. 2. 2013 proběhla kontrola 1. Plnění ohlašovacích a oznamovacích povinností, 2. Plnění 

povinností v nemocenském pojištění, 3. Plnění povinností v oblasti pojistného 4. Plnění 

povinností v důchodovém pojištění  vše za období 1.1. 2011 – 31. 12. 2012 

Zjištěné nedostatky: nedostatky nebyly zjištěny 

 

Veřejnosprávní  kontrola provedená interním auditem Města Litoměřice 

Kontrola proběhla: 22. 4. 2013 Předmětem kontroly bylo hospodaření za rok 2012 

Zjištěné nedostatky: Nebyla zjištěna žádná závažná pochybení, která by ovlivnila hospodaření 

organizace.  Formální a věcné nedostatky byly odstraněny v průběhu kontroly. Organizace 

neúčtovala o pořízeném drobném dlouhodobém majetku dle pravidel ČSU. 

Organizace odvedla do fondu o 411 Kč méně, než měl být příděl na rok 2012. Organizace 

účtovala o inventarizačním rozdílu do roku 2013, což je v rozporu se zákonem o účetnictví 

Organizace nedodržela stanovený postup dle Směrnice určující postupy příspěvkových 

organizací zřízených Městem Litoměřice při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu při 

pořizování majetku nad 100 000 Kč tím, že nepožádala o účast zástupce města ve výběrové 

komisi. 

Na závěr kontrolní skupina konstatuje, že v organizaci došlo od minulé kontroly k výraznému 

zlepšení  v kontrolovaných oblastech. 

 

  

 



PPřříílloohhaa  čč..  55  //  11  

  

ŠŠKKOOLLNNÍÍ  AA  MMIIMMOOŠŠKKOOLLNNÍÍ  AAKKTTIIVVIITTYY  
  

PPřřeehhlleedd  aakkccíí    aa  ččiinnnnoossttíí  zzaa  šškkoollnníí  rrookk  22001122//  22001133  

  

  

11))  AAKKCCEE  ŠŠKKOOLLYY,,  ZZAAPPOOJJEENNÍÍ  ŠŠKKOOLLYY::  

  

  

a) LVVZ  7. tříd:   Dolní Dvůr 18. -24. 2. 2013  7.AB 

  

  

bb))  OOzzddrraavvnnéé  ppoobbyyttyy  aa  ŠŠVVPP::  

  

RRiicccciioonnee  ((IIttáálliiee))      1100..  ––  1166..  99..  22001122    99..AA      

KKoořřeennoovv        1133..  ––  1177..  55..  22001133    33..BB  

KKyyttlliiccee  uu  ČČeesskkéé  KKaammeenniiccee        2200..--2244..  55..  22001133    22..AA,,  22..BB      

HHoollaannyy          2200..--  2244..  55..  22001133      88..AA      

BBeenneecckkoo        1188..  ––  2244..  55..  22001133    44..AA,,  44..BB      

DDoollnníí  SSkkrrýýcchhoovv  JJiinnddřřiicchhůůvv  HHrraaddeecc        1100..--1144..  66..  22001133    55..BB  

ČČeesskkýý  RRáájj,,  HHaammšštteejjnn        1100..--1144..  66..  22001133      66..BB,,    

RRiicccciioonnee  ((IIttáálliiee))      1144..  ––  2233..  66..  22001133    11..  BB,,  33..AA,,  55..AA,,  88..BB              

BBřřeezzoovváá  uu  TTřřeebbííččee      33..  ––  77..  55..  22001133    77..BB,,  99..AA  

 

  

  
  

cc))    PPoozznnáávvaaccíí  zzáájjeezzdd  ddoo    VVeellkkéé  BBrriittáánniiee  ::    LLoonnddoonn,,  WWiinnssddoorr,,  OOxxffoorrdd,,  SSaalliissbbuurryy,,  

WWaarrwwiicckk  ((žžááccii  22..  ssttuuppnněě  --  1100  ))        2200..  ––  2255..  55..  22001133      

  ZZáájjeezzdd  ddoo  SSppoollkkoovvéé  rreeppuubblliikkyy  NNěěmmeecckkoo::  DDrráážžďďaannyy  ((77..BB,,  66..AA  ––  6600  dděěttíí))        

            77..  1122..  22001122  

  ZZáájjeezzdd  ddoo  SSppoollkkoovvéé  rreeppuubblliikkyy  NNěěmmeecckkoo::  DDrráážžďďaannyy  ((66..BB))    1177..  1122..  22001122  

  

dd))  JJeeddnnooddeennnníí  ttřřííddnníí  vvýýlleettyy::  

  

ZZOOOO  ppaarrkk  CChhoommuuttoovv          11..AA  

ZZeemměě  ssnnůů  ––  zzáámmeekk  LLiibboocchhoovviiccee      11..AA  

JJeeššttěědd  LLiibbeerreecc            44..AA,,  44..BB  

LLeetteecckkéé  mmuuzzeeuumm  PPrraahhaa        33..AA,,  33..BB  

MMiirraaccuulluumm  MMiilloovviiccee              22..AA  

OOkkoollíí  LLiittoomměěřřiicc            77..AA  

PPrraahhaa              22..AA  

PPeerruucc              33..  BB  

  

  

  

  

  

  

  



KKuullttuurrnníí  aakkccee::    

  

KKoorrppoorrááttnníí  bbuubbnnoovváánníí    cceelláá  šškkoollaa                    1100..  1100..  22001122  

DDiivvaaddeellnníí  ppřřeeddssttaavveenníí    ddiivvaaddllaa  ŠŠUUSS  11..  ssttuuppeeňň              2244..  1100..  22001122    

VVáánnooččnníí  kkoonncceerrtt  ZZUUŠŠ  LLiittoomměěřřiiccee  aa  LLoovvoossiiccee  22..--  66..  ttřřííddyy  aa  88..  ttřřííddyy        1199..  1122..  22001122  

NNáávvššttěěvvaa  SSeevveerrooččeesskkéé  ggaalleerriiee  vv  LLiittoomměěřřiiccíícchh  11..AA            2222..  11..  22001133  

KKoonncceerrtt  PPííssnniiččkkyy  zz  ppoohhááddeekk      11..  ––  33..  ttřřííddyy            1144..  22..  22001133  

KKoonncceerrtt  ssmmyyččccoovvééhhoo  kkvvaarrtteettaa    FFiillhhaarrmmoonniiee  TTeepplliiccee    cceelláá  šškkoollaa            2222..  33..  22001133    

ŠŠkkoollnníí  ddiivvaaddeellnníí  ppřřeeddssttaavveenníí  EEkkooppoohhááddkkyy  33..AA,,  33..BB                              2222..  1100..  22001122  

ŠŠkkoollnníí  ddiivvaaddeellnníí  ppřřeeddssttaavveenníí  pprroo  22..  ttřřííddyy  22..AA,,  22..BB            2244..  1100..  22001122  

ŠŠkkoollnníí  ddiivvaaddeellnníí  ppřřeeddssttaavveenníí  ZZee  ssttaarrýýcchh  ppoovvěěssttíí  ččeesskkýýcchh      44..AA,,  44..BB      2244..  1100..  22001122  

DDiivvaaddeellnníí  ppřřeeddssttaavveenníí  TThhee  BBeeaattlleess,,  TThhee  DDoooorrss,,  DDiivvaaddlloo  ooppeerryy  aa  bbaalleettuu  ÚÚssttíí  nnaadd  LLaabbeemm  66..AA,,  

88..BB                        1166..  55..  22001133  

VVeerrnniissáážž  šškkoollnníí  vvýýssttaavvyy  MMoojjee  zzddrraavvíí,,  mmůůjj  ssttyyll  vveeřřeejjnnoosstt    2222..  1100..  22001122  

DDiivvaaddeellnníí  ppřřeeddssttaavveenníí  ČČeesskkéé  VVáánnooccee,,  ddiivvaaddlloo  AABBCC  PPrraahhaa    88..BB,,  99..BB,,    33..  1122..  22001122  

DDiivvaaddeellnníí  ppřřeeddssttaavveenníí  SSPPHHSS  LLiittoomměěřřiiccee  CChhrráámm  MMaattkkyy  bboožžíí  vv  PPaařříížžii    88..--99..ttřřííddyy  3311..  1100..  22001122  

VVáánnooccee  vv  kknníížžkkáácchh  ((KKnniihhoovvnnaa  KKHHMM  LLiittoomměěřřiiccee))    33..AA,,  33..BB        33..  1122..  22001122  

PPaassoovváánníí  ččtteennáářřůů    ((KKnniihhoovvnnaa  KKHHMM  LLiittoomměěřřiiccee))  22..AA,,  22..BB    

NNáávvššttěěvvaa  vv  HHrruussiiccíícchh  ((KKnniihhoovvnnaa  KKHHMM  LLiittoomměěřřiiccee))  22..AA,,  22..BB    77..  1122..  22001122  

NNoocc  kkoosstteellůů    55..AA,,  55..BB                2244..  55..    22001133      

VVýýssttaavvaa  ppaammááttnnííkkuu  TTeerreezzíínn  vv  OOkkaammžžiikkuu      66..  BB  

DDrraammaattiizzaaccee  ppoohhááddkkyy    OO  ČČeerrvveennéé  kkaarrkkuullccee  vv  AAjj  pprroo  11..  AA,,  11..BB        1133..--1144..  66..  22001133  

VVýýssttaavvaa  ssttaarroovvěěkkýý  EEggyypptt  ––mmuuzzeeuumm  LLiittoomměěřřiiccee        66..AA,,  88..AA      1188..  66..  22001133  

NNáávvššttěěvvaa  ggaalleerriiee  NNiiccooll  LLiittoomměěřřiiccee          66..AA,,  88..AA        1122..  33..22001133  

  

  

ee))  PPllaavveecckkýý  vvýýccvviikk        33..    ttřřííddyy  aa  bbrruusslleenníí  

    

  PPllaavveecckkýý  vvýýccvviikk  pprroobběěhhll  oodd  dduubbnnaa  ddoo  ččeerrvvnnaa    22001133  ––  PPllaavveecckkýý  bbaazzéénn  LLiittoomměěřřiiccee  ––  

33..AA  ii  33..BB..  OOrrggaanniizzoovvaallaa  hhoo  MMěěssttsskkáá  ssppoorrttoovvnníí  zzaařříízzeenníí  LLiittoomměěřřiiccee..  MMiimmoo  ppoovviinnnnýý  

ppllaavveecckkýý  vvýýccvviikk  nnaavvššttěěvvoovvaallyy  ppllaavveecckkýý  bbaazzéénn  ii  oodddděělleenníí  šškkoollnníí  ddrruužžiinnyy  aa  ttřřííddaa  55..AA  

vv  rráámmccii  hhooddiinn  TTVV..  

  BBrruusslleenníí  vv  KKaalliicchh  aarréénněě  vv  LLiittoomměěřřiiccíícchh  nnaavvššttěěvvoovvaallyy  pprraavviiddeellnněě  ttřřííddyy  22..  ssttuuppnněě,,  ttřřííddyy  

11..  ssttuuppnněě    nnaavvššttěěvvoovvaallyy  bbrruusslleenníí  vv  hhooddiinnáácchh  TTVV..  OOvvššeemm  nnaabbííddkkaa  vvoollnnýýcchh  tteerrmmíínnůů  bbyyllaa  

oommeezzeennaa  ttrréénniinnkkyy  hhookkeejjiissttůů  HHCC  SSttaaddiioonn  LLiittoomměěřřiiccee  

  

  

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

  

PPrraavviiddeellnnéé  nnáávvššttěěvvyy  ––  44..  ttřřííddyy  ––  ccyykklliissttiicckkýý  pprrůůkkaazz..  ŠŠkkoollnníí  ddrruužžiinnaa  vvyyuužžíívvaallaa  ddoopprraavvnníí  

hhřřiiššttěě  rroovvnněěžž  pprraavviiddeellnněě..    

OOssttaattnníí  ttřřííddyy  nnaavvššttěěvvoovvaallyy  ddoopprraavvnníí  hhřřiiššttěě  ppřřii  rrůůzznnýýcchh  aakkccíícchh  nnaappřř..  DDeenn  bbeezz  úúrraazzůů    pprroo  

22..  ttřřííddyy..  

  

  

  

  

  

  

  

  



gg))  PPllnněěnníí  mmiinniimmáállnnííhhoo  pprreevveennttiivvnnííhhoo  pprrooggrraammuu::  

  

IInntteerraakkttiivvnníí  pprroojjeekktt  HHrroouu  pprroottii  AAIIDDSS  pprroo  88  ..  --  99..  ttřřííddyy    ((8800  úúččaassttnnííkkůů))  ZZddrraavvoottnníí  úússttaavv  

ssee  ssííddlleemm  vv  ÚÚssttíí  nnaadd  LLaabbeemm  1188..  66..  22001133  

ČČaass  pprroomměěnn  ––  ppřřeeddnnáášškkaa  pprroo  ddíívvkkyy  66..  ttřříídd    oo  ddoossppíívváánníí  ((2288  ddíívveekk))    2222..  55..  22001133  

ŠŠkkoolleenníí  mmeettooddiikkaa  pprreevveennccee  ssoocciiáállnněě  ppaattoollooggiicckkýýcchh    jjeevvůů  ((vviizz  ppřříílloohhaa  čč..  22))  

PPřřeeddnnáášškkaa  MMeezziilliiddsskkéé  vvzzttaahhyy  ((MMeettooddiikk  ssoocciiáállnněě  ppaattoollooggiicckkýýcchh  jjeevvůů  šškkoollyy))        55..  BB

    1188..  1100..  22001122  

PPřřeeddnnáášškkaa  oo  ddrrooggáácchh  DDrroopp  iinn  ss  MMUUDDrr..  IIvvaanneemm  DDoouuddoouu  77..--  99..  ttřřííddyy  ((114400  úúččaassttnnííkkůů))  2255..  

44..  22001133  

SSeettkkáánníí  mmeettooddiikkůů  pprreevveennccee  ssoocciiáállnněě  ppaattoollooggiicckkýýcchh  jjeevvůů  ((vveeddllaa  MMggrr..  DDiivvííšškkoovváá))  1122..  22..  

22001133  

  ((ppooddrroobbnněějjii  vviizz  ppřříílloohhaa  čč..  88))  

  

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

vvyycchháázzeejjííccíícchh  žžáákkůů::    

  

ŠŠkkoollaa  22001122    --  vvýýssttaavvaa  ssttřřeeddnníícchh  šškkooll  aa  ooddbboorrnnýýcchh  uuččiilliiššťť  

DDnnyy  ootteevvřřeennýýcchh  ddvveeřříí  nnaa  ssttřřeeddnníícchh  šškkoolláácchh  aa  ooddbboorrnnýýcchh  uuččiilliiššttíícchh  ((ddllee  nnaabbííddkkyy))  

  

ii))  SSppoorrttoovvnníí  ssoouuttěěžžee::  

  

BBaasskkeettbbaall  žžáákkůů  22..  ssttuuppnněě  66..  ––  77..  ttřříídd  ––  ookkrreessnníí  kkoolloo  ––  11..  mmííssttoo  

BBaasskkeettbbaall  žžáákkůů  22..  ssttuuppnněě    66..  ––  77..  ttřříídd  --  kkrraajjsskkéé  kkoolloo  44..  mmííssttoo  

BBaasskkeettbbaall  žžáákkůů  22..  ssttuuppnněě  88..  --99..  ttřříídd  ––  ookkrreessnníí  kkoolloo  ––  11..  MMííssttoo  

BBaasskkeettbbaall  žžáákkůů  22..  ssttuuppnněě  88..  ––  99..  ttřříídd  ––  kkrraajjsskkéé  kkoolloo  ––  11..  mmííssttoo  

BBaasskkeettbbaall  žžáákkůů  kkaatt..  VVII  ––  99..  ttřřííddyy  aa  11..  rrooččnnííkkyy  SSŠŠ  ––  ookkrreessnníí  kkoolloo  ––  22..  MMííssttoo  

CCooccaa  ccoollaa  ccuupp  vvee  ffoottbbaallee  ––  ookkrreessnníí  kkoolloo  ––  11..  mmííssttoo  aa  ppoossttuupp  

ŠŠaacchhyy  ––  žžááccii  11..  ssttuuppeeňň  ––  ookkrreessnníí  kkoolloo  ––  11..  aa  33..  mmííssttoo  ––  ppoossttuupp  

ŠŠaacchhyy  ttuurrnnaajj  ttýýmmůů  žžáákkůů  11..  ssttuuppnněě    --  kkrraajjsskkéé  kkoolloo  ––  11..  mmííssttoo  

ŠŠaacchhyy  MMiissttrroovvssttvvíí  rreeppuubblliikkyy  šškkooll    --  1188..  mmííssttoo  ((2244  úúččaassttnnííkkůů  zz  kkrraajjsskkýýcchh  kkooll))  

PPřřeebboorryy  vv  ppllaavváánníí  11..    ssttuuppeeňň  ––  ookkrreessnníí  kkoolloo  ––  1111  mmeeddaaiillíí,,  44  xx  ppoossttuupp  

OOrriieennttaaččnníí  bběěhh  šškkooll    --  ookkrreessnníí  kkoolloo  ––  33..  MMííssttoo  

FFlloorrbbaall  žžáákkůů  88..  ––  99..  ttřříídd  --    ookkrreessnníí  kkoolloo  ––  11..  mmííssttoo  

FFlloorrbbaall  žžáákkůů  66..  ––  77..  ttřříídd  ––  ookkrreessnníí  kkoolloo  ––  11..  mmííssttoo  

FFlloorrbbaall  žžáákkůů  66..  ––  77..  ttřříídd  ––  kkrraajjsskkéé  kkoolloo  ––  22..  mmííssttoo  

HHaalloovváá  kkooppaannáá  žžáákkůů  22..  ssttuuppnněě  ––  ookkrreessnníí  kkoolloo  ––  11..  mmííssttoo  

MMccDDoonnaalldd’’ss  ccuupp  žžáákkůů  11  ––  33..  ttřříídd      ookkrreessnníí  kkoolloo  22..  mmííssttoo  

MMccDDoonnaalldd’’ss  ccuupp  žžáákkůů  44..  ––  55..  ttřříídd      ookkrreessnníí  kkoolloo  33..  mmííssttoo  

MMaassaarryykk  ccuupp  vvee  fflloorrbbaalluu  11..  ssttuuppeeňň    

MMaassaarryykk  ccuupp  vvee  ffoottbbaalluu  oo  ppuuttoovvnníí  ppoohháárr  MMaassaarryykkoovvyy  zzáákkllaaddnníí  šškkoollyy  22..  ssttuuppeeňň    

BBěěhh  ddoo  MMáácchhoovvýýcchh  sscchhooddůů  OO  ppoohháárr  ssttaarroossttyy  mměěssttaa  LLiittoomměěřřiiccee  ––  22..    mmííssttoo  

MMaarrkkvvaarrtt  ccuupp  vvee  ffoottbbaallee  88..  ––  99..  ttřřííddyy  

AAttlleettiikkaa  11..  ssttuuppeeňň  nnaa  ZZŠŠ  HHaavvllííččkkoovvaa  LLiittoomměěřřiiccee  

TTuurrnnaajj  vvee  vvyybbííjjeennéé  11..  ssttuuppeeňň  nnaa  ZZŠŠ  HHaavvllííččkkoovvaa  LLiittoomměěřřiiccee  

HHookkeejjbbaall  pprroottii  ddrrooggáámm  66..  --77..  TTřřííddyy  ––  ppoossttuupp  ddoo  kkrraajjsskkééhhoo  kkoollaa  

TTuurrnnaajj  vvee  ssttoollnníímm  tteenniissuu  ––AAŠŠSSKK  --  GGyymmnnáázziiuumm  JJ..  JJuunnggmmaannnnaa  

  

jj))  OOssttaattnníí  ssoouuttěěžžee::    

  

OOllyymmppiiááddaa  zz  ččeesskkééhhoo  jjaazzyykkaa  ––  ookkrreessnníí  kkoolloo    66..mmííssttoo  KK..  HHrruušškkoovváá  ((3366  úúččaassttnnííkkůů))  



OOllyymmppiiááddaa  zz  dděějjeeppiissuu  ––  ookkrreessnníí  kkoolloo  77..  mmííssttoo  ŠŠ..  PPllaayyeerr  ((3322  úúččaassttnnííkkůů))  

ZZeemměěppiissnnáá  oollyymmppiiááddaa  66..  ttřřííddyy  ––  ookkrreessnníí  kkoolloo  44..  mmííssttoo  RR..  KKvvěětt  ((3311  úúččaassttnnííkkůů))  

ZZeemměěppiissnnáá  oollyymmppiiááddaa  77..  ttřřííddyy  ––  ookkrreessnníí  kkoolloo  66..  mmííssttoo  VV..  KKiirrsscchhnneerr  ((1188  úúččaassttnnííkkůů))  

ZZeemměěppiissnnáá  oollyymmppiiááddaa  88..  ttřřííddyy  ––  ookkrreessnníí  kkoolloo  99..  mmííssttoo  JJ..  SStteehhllííkk  ((1199  úúččaassttnnííkkůů))  

OOllyymmppiiááddaa  zz  ffyyzziikkyy  ––  ookkrreessnníí  kkoolloo  22..  mmííssttoo  KK..  HHrruušškkoovváá  aa  99..  mmííssttoo  ŠŠ..  PPllaayyeerr  ((1144  

úúččaassttnnííkkůů))  

OOllyymmppiiááddaa  zz  ffyyzziikkyy  ––  kkrraajjsskkéé  kkoolloo  1177..  MMííssttoo  ŠŠ..  PPllaayyeerr  aa  2299..  MMííssttoo  KK..  HHrruušškkoovváá  

((5533  úúččaassttnnííkkůů))  

OOllyymmppiiááddaa  zz  mmaatteemmaattiikkyy  ZZ55  ––  ookkrreessnníí  kkoolloo  11..  mmííssttoo  VV..  TTuurreekk,,  1144..  mmííssttoo  AA..  ZZááhhoorraa,,  VV..  

MMiinnáářř    

OOllyymmppiiááddaa  zz  mmaatteemmaattiikkyy  ZZ66  ––  ookkrreessnníí  kkoolloo  33..  mmííssttoo  RR..  KKvvěětt  

PPyytthhaaggoorriiááddaa  66..  ttřřííddyy  ––  ookkrreessnníí  kkoolloo  66..  mmííssttoo  RR..  KKvvěětt  

PPyytthhaaggoorriiááddaa  77..  ttřřííddyy  ––  ookkrreessnníí  kkoolloo  77..  mmííssttoo  AA..  RRaazzssyykkoovváá  

PPyytthhaaggoorriiááddaa  88..  ttřřííddyy  ––  ookkrreessnníí  kkoolloo  55..  mmííssttoo  JJ..  SStteehhllííkk,,  FF..  WWoollff  

MMaatteemmaattiicckkýý  kkllookkaann  kkaatteeggoorriiee  CCvvrrččeekk  ––  cceellkkeemm  9988  řřeeššiitteellůů    

((11..  GG..  KKooččíí  7744bb,,  22..  KK..  KKyynnzzlloovváá  7733bb,,  33..HH..  TTuurrkkoovváá  7722bb))  

MMaatteemmaattiicckkýý  kkllookkaann  kkaatteeggoorriiee  KKllookkáánneekk  ––  cceellkkeemm  8822  řřeeššiitteellůů  

  ((11..  VV..  TTuurreekk  9988bb,,  22..  OO..  CChhlluuppssaa  9955bb,,  33..  VV..  KKaaššppaarr  9944bb))  

MMaatteemmaattiicckkýý  kkllookkaann,,  kkaatteeggoorriiee  BBeennjjaammíínn  ––  cceellkkeemm  9900  řřeeššiitteellůů  

  ((11..  AA..  RRaazzssyykkoovváá  9900bb,,  22  RR..  KKvvěětt  ––  8899bb,,  MM..  DDaanniieell  7711bb))  ––  55..  mmííssttoo  vv  ČČRR  

MMaatteemmaattiicckkýý  kkllookkaann,,  kkaatteeggoorriiee  KKaaddeett  ––  cceellkkeemm  4411  řřeeššiitteellůů    

((  11..  FF..  VVoollff  5577bb,,  22..  HH..  RRaazzssyykkoovváá  4499bb,,  33  VV..  PPeettrroovváá  4488bb))    

SSoouuttěěžž  HHllííddeekk  mmllaaddýýcchh  zzddrraavvoottnnííkkůů  ––  ookkrreessnníí  kkoolloo  ––  11..  mmííssttoo  

SSoouuttěěžž  HHllííddeekk  mmllaaddýýcchh  zzddrraavvoottnnííkkůů  ––  kkrraajjsskkéé  kkoolloo  ––  22..  mmííssttoo  

ŠŠkkoollnníí  ttuurrnnaajj  vv  SSuuddookkuu  

AAssttrroooollyymmppiiááddaa  ––  kkrraajjsskkéé  kkoolloo  

AArrcchhiimmeeddiiááddaa  ––  ookkrreessnníí  kkoolloo  44..  mmííssttoo  

OOllyymmppiiááddaa  zz  aanngglliicckkééhhoo  jjaazzyykkaa  88..  ––  99..  ttřřííddyy    --    ookkrreessnníí  kkoolloo        

OOllyymmppiiááddaa  zz  aanngglliicckkééhhoo  jjaazzyykkaa  66..  --  77..  ttřřííddyy    --  ookkrreessnníí  kkoolloo        

VVýýttvvaarrnnáá  ssoouuttěěžž  KKaalleennddáářř  pprroo  JJoosseeffaa  LLaadduu  ((4400  úúččaassttnnííkkůů))      

ŠŠkkoollnníí  vvýýttvvaarrnnáá  ssoouuttěěžž  MMoojjee  zzddrraavvíí,,  mmůůjj  ssttyyll  ((2255  úúččaassttnnííkkůů))  

ŠŠkkoollnníí  zziimmnníí  ppřříírrooddoovvěěddnnáá  ssoouuttěěžž  11..  ––  99..  ttřřííddyy    úúnnoorr  22001133  

PPoohháárr  rroozzhhllaassuu  vv  aattlleettiiccee  66..77..  ttřřííddyy      44..  mmííssttoo  

PPoohháárr  rroozzhhllaassuu  vv  aattlleettiiccee  88..--99..  ttřřííddyy      22..mmííssttoo  

AAeerroobbiicc  mmaasstteerr  ccllaassss  11..,,  33..,,  44..,,  77..  ttřřííddyy  22..  mmííssttoo  

OOllyymmppiiááddaa  zz  nněěmmeecckkééhhoo  jjaazzyykkaa    88..  ttřřííddyy  šškkoollnníí  kkoolloo        

ŠŠkkoollnníí  vvýýttvvaarrnnáá  ssoouuttěěžž  oo  nneejjlleeppššíí  nnáávvrrhh  ffaaiirr  ttrraaddeeoovvéé  kkrraabbiiččkkyy  

ŠŠkkoollnníí  vvýýttvvaarrnnáá  ssoouuttěěžž  oo  nneejjlleeppššíí  ppoottiisskk  ffaaiirr  ttrraaddeeoovvéé  ttaašškkyy    vv  rráámmccii  aakkccee  TTřřííddíímmee  IInn  

  

kk))  EExxkkuurrzzee::  

    

  GGoollffoovvéé  hhřřiiššttěě  TTeerreezzíínn          1111..  99..    22001122      55..BB,,  44..AA  

  GGoollffoovvéé  hhřřiiššttěě  TTeerreezzíínn          1133..  99..  22001122    55..AA  

  GGoollffoovvéé  hhřřiiššttěě  TTeerreezzíínn        1188..  99..  22001122      22..BB  

                        IIQQ  ppaarrkk  LLiibbeerreecc          2266..  99..  22001122    44..AA,,  44..BB  

NNáárrooddnníí  ggaalleerriiee  aa  ČČNNBB        99..  1111..  22001122    66..BB  

  SSvvííččkkáárrnnaa  ŠŠeessttaajjoovviiccee          3300..  1111..  22001122      22..AA,,  22..  BB  

ZZáákkllaaddnnaa  hhaassiiččsskkééhhoo  zzáácchhrraannnnééhhoo  ssbboorruu  LLiittoomměěřřiiccee  1100..  11..  22001133    33..AA,,  33..BB  

  SSkkaannzzeenn  lliiddoovvéé  kkuullttuurryy  ZZuubbrrnniiccee          3311..  11..  22001133    33..BB  

GGiiggaannttii  ddoobbyy  lleeddoovvéé      ÚÚssttíí  nnaadd  LLaabbeemm            2255..  22..  22001133      22..AA  

GGiiggaannttii  ddoobbyy  lleeddoovvéé  EExxkkuurrzzee  ÚÚssttíí  nnaadd  LLaabbeemm          22..BB  



PPoo  ssttooppáácchh  GGeerrmmáánnůů  OOkkrreessnníí  vvll..  mmuuzzeeuumm  LLiittoomměěřřiiccee  2277..22..  22001133      44..BB  

ČČeesskkáá  tteelleevviizzee,,  mmuuzzeeuumm  kkrriimmiinnaalliissttiikkyy  PPrraahhaa    1177..  44..  22001133    44..AA,,  44..BB  

  PPeettřříínn,,  HHrraaddččaannyy  PPrraahhaa        2299..  55..  22001133    33..AA,,  33..BB  

PPaammááttnnííkk  TTeerreezzíínn                3300..  55..    22001133      77..  AA,,  77..BB  

HHyyddrrooeelleekkttrráárrnnaa  uu  TTřřeebboouuttiicc          3311..  55..  22001133    77..BB,,  88..AA  

ZZáámmeekk    PPlloosskkoovviiccee            1199..  66..  22001133    77..AA    

  ZZeemměědděěllsskkáá  uunniivveerrzziittaa  PPrraahhaa        2211..  66..  22001133    99..  rrooččnnííkkyy  

  JJoohhnnssoonnss  CCoonnttrroollss  RRoouuddnniiccee  nnaadd  LLaabbeemm    2244..  66..  22001133    88..AA  

    

ll))  DDaallššíí  aakkttiivviittyy  vvee  pprroossppěěcchh  dděěttíí  aa  rrooddiiččůů::  

  

SSllaavvnnoossttnníí  zzaahháájjeenníí  šškkoollnnííhhoo  rrookkuu  pprroo  žžáákkyy  pprrvvnníícchh  ttřříídd            33..  99..  22001122  

CCyykklloohhaappppeenniinngg  vv  rráámmccii  ZZddrraavvééhhoo  mměěssttaa  LLiittoomměěřřiiccee      vvyybbrraanníí  žžááccii  šškkoollyy    2200..  99..  22001122  

PPoolliicciiee  nnáášš  oocchhrráánnccee            55..  AA,,  55..BB      55..    1100..  22001122  

22..  RReepprreezzeennttaaččnníí  pplleess  MMaassaarryykkoovvyy  zzáákkllaaddnníí  šškkoollyy          3300..  1111..  22001122  

MMiikkuulláášš  ––  ččeerrttii  aa  aanndděělléé    --  ppoořřááddaallii  žžááccii  99..  rrooččnnííkkůů  pprroo  11..  ssttuuppeeňň        77..    1122..  22001122  

SSllaavvnnoossttnníí  rroozzssvvěěcceenníí  vváánnooččnnííhhoo  ssttrroommkkuu  vvee  šškkoollee      cceelláá  šškkoollaa    77..  1122..  22001122  

VVáánnooččnníí  bbeessííddkkaa  pprroo  rrooddiiččee        11..  AA            1133..  1122..  22001122  

VVáánnooččnníí  bbeessííddkkaa  pprroo  rrooddiiččee      44..  BB            1122..  1122..  22001122    

VVáánnooččnníí  ppáárrttyy  ––  zzvvyykkyy  aannggllooffoonnnníícchh  zzeemmíí  66..--88..  ttřřííddyy  

PPřřeeddnnáášškkaa  NNoovvýý  ZZééllaanndd  ––  zzeemměě  bbííllééhhoo  oobbllaakkuu      66..  ––  99..  ttřřííddyy        1122..  1122..  22001122  

VVáánnooččnníí  zzppíívváánníí  pprroo  rrooddiiččee  ii  vveeřřeejjnnoosstt,,  dděěttii  11..  sstt..  aa  MMŠŠ        2200..  1122..  22001122  

VVííttáánníí  oobbččáánnkkůů      šškkoollnníí  ddrruužžiinnaa            1166..11..  22001133  

KKaarrnneevvaall  nnaa  lleedděě    11..  SSttuuppeeňň  aa  ŠŠDD              55..  33..  22001133  

PPřřeeddnnáášškkaa  MMaaddaaggaasskkaarr    --  pprraaddáávvnnáá  LLeemmuurriiee      --    66..  ––  99..  ttřřííddyy            2266..  33..  22001133    

DDeenn  ZZeemměě  ––  ššppeerrkkyy    DDDDMM  RRoozzmmaarrýýnn  LLiittoomměěřřiiccee      22..AA,,  22..BB      1199..  44..  22001133  

ČČaarroodděějjnniiccee––  šškkoollnníí  ddrruužžiinnaa,,  rrooddiiččee,,  dděěttii  11..  ssttuuppnněě              3300..  44..    22001133  

JJaarrnníí  zzppíívváánníí  pprroo  rrooddiiččee  ii    vveeřřeejjnnoosstt                1166..  55..    22001133  

RRuusskkýý  ddeenn--  žžááccii  uuččííccíí  ssee  rruusskkýý  jjaazzyykk  ppřřiipprraavviillii  pprroo  11..  ssttuuppeeňň        2222..  55..  22001133  

DDeenn  dděěttíí    --  ppoořřááddaallyy  99..  rrooččnnííkkyy  pprroo  11..  ssttuuppeeňň  aa  mmaatteeřřsskkéé  šškkoollyy        3311..  55..  22001133    

TTřřííddíímmee  IINN  ddlloouuhhooddoobbýý  pprroojjeekktt  ss  vvýýttvvaarrnnoouu  ssoouuttěěžžíí  aa  mmóóddnníí  sshhooww      cceelláá  šškkoollaa              77..  66..  22001133  

PPrroojjeekktt  AAJJ  pprrooggrraammuu  EEggyypptt      33..  aa  66..  ttřřííddyy    --  vvýýssttaavvaa  vvýýrroobbkkůů  

PPrroojjeekkttoovváá  pprrááccee    --  MMůůjj  ddooppiiss,,  MMoojjee  mměěssttoo  TThhee  UUSSAA  

TTýýddeenn  ss  aarrmmááddoouu    

PPřřeeddnnáášškkaa  KKoommuunniissttiicckkéé  vvěězzeeňňssttvvíí  aa  uurraannoovvéé  ttáábboorryy  vv  5500..  lleetteecchh  2200..  ssttoolleettíí    PPhhDDrr..  FF..  BBáárrttííkk  

99..  rrooččnnííkkyy                      2266..  66..  22001133  

VVýýddeejj  vvyyssvvěěddččeenníí  ddiivvaaddlloo  KKHHMM  LLiittoomměěřřiiccee              55..BB            2288..  66..  22001133  
 

ll))  FFaaiirr  ttrraaddee::  

  

MMeezziinnáárrooddnníí  kkoonnffeerreennccee  FFaaiirr  ttrraaddee  BBeerrllíínn,,  pprreezzeennttaaccee  FFaaiirr  ttrraaddeeoovvéé  šškkoollyy  MMggrr..  II..  

DDrraaggooňňoovváá  2244..    ––  2255..  99..  22001122    

NNáárrooddnníí    ffaaiittrraaddeeoovváá  kkoonnffeerreennccee  LLiittoomměěřřiiccee  ––  úúččaasstt      ffaaiirr  ttrraaddeeoovvéé  řřííddííccíí  sskkuuppiinnyy  aa  

pprreezzeennttaaccee  šškkoollyy  3300..  1100..    22001122    

VVáánnooččnníí  pprrooddeejj  mmuuffffiinnůů  aa  ssbbíírrkkaa  pprroo  MMaallaawwii    1177..  1122..  22001122  

OOssllaavvaa  uudděělleenníí  ttiittuulluu  11..  FFaaiirr  ttrraaddeeoovváá  šškkoollaa  vv  ČČRR    88..  22..  22001133  

PPrraavviiddeellnnýý  pprrooddeejj  ffaaiirr  ttrraaddeeoovvýýcchh  vvýýrroobbkkůů  

ŠŠkkoolleenníí  ffaaiirr  ttrraaddee  ––  MMěěÚÚ  LLiittoomměěřřiiccee  IInngg..  ZZaajjííccoovváá  77..  55..  22001133    

FFaaiirrttrraaddeeoovváá  ssnnííddaanněě  1111..  55..  22001133  

PPřřeeddnnáášškkaa  ––  VVnníímmáánníí  AAffrriikkyy  jjaakkoo  kkoonnttiinneennttuu  ––  pp..  PPrrookkůůppkkoovváá  

NNáákkuupp,,  ppoottiisskk  aa  pprrooddeejj  ffaaiirr  ttrraaddeeoovvýýcchh  ttaaššeekk  



PPřříílloohhaa  čč..  55  //  22  

  

  

22))  ZZÁÁJJMMOOVVÁÁ  ČČIINNNNOOSSTT::  

  
aa))  VVýýttvvaarrnnýý  aatteelliiéérr--  ššppeerrkk          ((11..  ––  88..  ttřřííddyy))        1133  žžáákkůů  

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

cc))    ŠŠkkoollnníí  nnoovviinnyy          ((66..  --  99..  ttřřííddyy))    1188  žžáákkůů  

dd))    KKrroouužžeekk  ffyyzziikkyy          ((77..  --  88  ttřřííddaa))    1122  žžáákkůů  

ee))    KKrroouužžeekk  mmaatteemmaattiikkyy        ((99..  ttřřííddaa))    1144  žžáákkůů  

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

gg  ))  FFlloorrbbaall    ddíívvkkyy          ((11..--  55..  ttřřííddyy))    1155  žžáákkůů  

hh))    FFlloorrbbaall    cchhllaappccii        ((11..--55..  ttřřííddyy))    1155  žžáákkůů  

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

ii))  FFllééttnnaa                  ((11..  --  55..  ttřřííddaa))    1155  žžáákkůů  

jj))  FFllééttnnaa              ((11..  ––  55..  ttřřííddaa))    99  žžáákkůů    

kk))    BBaasskkeettbbaalloovvýý  kkrroouužžeekk      ((11..––  55..  ttřřííddaa))    1155  žžáákkůů  

ll))  AAeerroobbiicc  aa  ccvviiččeenníí  ss  hhuuddbboouu      ((11..  --  44..  ttřřííddaa))    1144  žžáákkůů  

mm))    SSlloovvnníí  úúlloohhyy  aa  ppřříípprraavvaa  nnaa  ppřřiijjíímmaaccíí  zzkkoouušškkyy  ((99..  ttřřííddaa))      77  žžáákkůů    

nn))    PPěěvveecckkýý  ssbboorr  BBoobbuullkkyy      ((11..--  99..  ttřřííddyy))    2222  žžáákkůů  

  
  

33))  VVYYUUŽŽIITTÍÍ  ŠŠKKOOLLYY  AA  AARREEÁÁLLUU  ŠŠKK..  ZZAAHHRRAADDYY::  

SSeennááttnníí  vvoollbbyy  1100..  --1111..    1100..  22001122  aa  1199..  ––  2200..  1100..  22001122  

PPaattcchhwwoorrkk  ––  vveennkkoovvnníí  uuččeebbnnaa    --  ppíí..  VVoollffoovváá  2255..  55..  22001133  

SSvvaattbbaa  ––  šškk..  zzaahhrraaddaa  ––  pp..  WWaannggllee  3311..  99..  22001133  

SSttrreeeettbbaallll  ––  ttuurrnnaajj  mmllááddeežžnniicckkýýcchh  aa  sseenniioorrsskkýýcchh  ttýýmmůů    2277..  66..  22001133  

TTuurrnnaajj  lliittoomměěřřiicckkéé  ddiieeccéézzee  vv  kkooppaannéé    77..  99..  22001133  

ŠŠkkoollnníí  fflloorrbbaalloovvéé  aa  ffoottbbaalloovvéé  ttuurrnnaajjee  MMaassaarryykkoovvyy  ZZŠŠ  ––  šškkoollnníí  lliiggaa  

OOkkrreessnníí  kkoolloo    zzáávvoodd  zzddrraavvoottnniicckkýýcchh  hhllííddeekk  ––  ČČeerrvveennýý  kkřříížž  1199..  44..  22001133  

OOkkrreessnníí  kkoolloo  ffoottbbaall  ––  MMaarrkkvvaarrtt  ccuupp  99..  55..  22001133  

SSppoorrttoovvnníí  ddeenn  GGJJJJ  ––  2277..  66..  22001133  

TTeenniissoovvéé  ssoouussttřřeedděěnníí  ––  tteenniissoovvýý  ooddddííll  ––  mmaalléé  dděěttii  2222..  ––  2266..  66..  22001133  

AAnngglliiččttiinnaa  pprroo  nneejjmmeennššíí  ssppoojjeennáá  ss  tteenniisseemm  ––  22  ttýýddnnyy  vv  ssrrppnnuu  

  

44))  VVYYUUŽŽIITTÍÍ  ŠŠKKOOLLNNÍÍHHOO  HHŘŘIIŠŠTTĚĚ::  

  

SSttrreeeettbbaallll  ––  ttuurrnnaajj  mmllááddeežžnniicckkýýcchh  aa  sseenniioorrsskkýýcchh  ttýýmmůů    2277..  66..  22001133  

TTuurrnnaajj  lliittoomměěřřiicckkéé  ddiieeccéézzee  vv  kkooppaannéé    77..  99..  22001133  

ŠŠkkoollnníí  fflloorrbbaalloovvéé  aa  ffoottbbaalloovvéé  ttuurrnnaajjee  MMaassaarryykkoovvyy  ZZŠŠ  ––  šškkoollnníí  lliiggaa  

OOkkrreessnníí  kkoolloo    zzáávvoodd  zzddrraavvoottnniicckkýýcchh  hhllííddeekk  ––  ČČeerrvveennýý  kkřříížž  1199..  44..  22001133  

OOkkrreessnníí  kkoolloo  ffoottbbaall  ––  MMaarrkkvvaarrtt  ccuupp  99..  55..  22001133  

SSppoorrttoovvnníí  ddeenn  GGJJJJ  ––  2277..  66..  22001133  

TTeenniissoovvéé  ssoouussttřřeedděěnníí  ––  tteenniissoovvýý  ooddddííll  ––  mmaalléé  dděěttii  2222..  ––  2266..  66..  22001133  

AAnngglliiččttiinnaa  pprroo  nneejjmmeennššíí  ssppoojjeennáá  ss  tteenniisseemm  ––  22  ttýýddnnyy  vv  ssrrppnnuu  

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  



Příloha č. 6 

 

POŽADAVKY NA ROZPOČET (DOTACE) PRO ROK 2014 

 
1. Oprava stropů tříd v hlavní budově – celkový rozpočet  1 260 000Kč   

 

první fáze na rok 2014 (1 patro)      450 000 Kč 
  

  

 



  

PPřříílloohhaa  čč..  77  

  

ŠŠKKOOLLSSKKÁÁ  RRAADDAA  
  

VV  pprrůůbběěhhuu  llééttaa  22001122  ddooššlloo  kk    lleeggiissllaattiivvnníímm  zzmměěnnáámm,,  vv  jjeejjiicchhžž  ddůůsslleeddkkuu  nneemmoohhll  bbýýtt  ččlleenneemm  

šškkoollsskkéé  rraaddyy  zzaa  rrooddiiččee  zzaamměěssttnnaanneecc  šškkoollyy..    ZZ  ttoohhoo  ddůůvvoodduu  rreezziiggnnoovvaallyy  nnaa  ssvvoouu  ffuunnkkccii  MMggrr..  

KKrraauussoovváá  ((11..  77..  22001122))  aa  MMggrr..  KKooččíí  ((11..  77..  22001122))..  ZZ  oossoobbnníícchh  ddůůvvooddůů  ttaakkéé  rreezziiggnnoovvaall  zzáássttuuppccee  

zzvvoolleennýý  zzaa  ppeeddaaggooggyy  MMggrr..  KKuubbiiššttaa..    

NNaa  ppeeddaaggooggiicckkéé  rraadděě  kkoonnaannéé  2277..  99..  22001122  bbyyllaa  zzvvoolleennaa  ddoo  šškkoollsskkéé  rraaddyy  zzaa  ppeeddaaggooggiicckkýý  ssbboorr  

MMggrr..  LLeeoonnaa  KKooččíí  ((vvoollbbaa  vviizz  zzááppiiss  zz  ppeeddaaggooggiicckkéé  rraaddyy))..    

  

ŠŠkkoollsskkáá  rraaddaa  jjee  uussnnááššeenníísscchhooppnnáá  ((44  řřááddnněě  zzvvoolleenníí  ččlleennoovvéé)),,  zzáássttuuppccii  rrooddiiččůů  bbuuddoouu  ddoovvoolleennii  

nnaa  sscchhůůzzkkáácchh  SSRRPPDDŠŠ,,  kktteerráá  ssee  bbuuddee  kkoonnaatt  2222..  1111..  22001122..  

  

ČČlleennoovvéé  šškkoollsskkéé  rraaddyy  nnaa  11..  řřááddnnéémm  jjeeddnnáánníí  vvee  šškk..  rrooccee  22001122//22001133  ((33..  řřááddnnéé  jjeeddnnáánníí  vvee  

ffuunnkkččnníímm  oobbddoobbíí  22001111//22001144))  ddnnee  33..  1100..  22001122    

PPřřeeddsseeddaa::  MMggrr..  PPeettrr  HHooššeekk  

MMííssttooppřřeeddsseeddaa::  BBcc..  JJoosseeff  VVěěrrnnoocchh  

ČČlleennoovvéé::  

RRaaddkkaa  KKmmoocchhoovváá  

MMggrr..  LLeeoonnaa  KKooččíí  

  

DDnnee  2211..  1111..  22001122  rreezziiggnnoovvaall  nnaa  ssvvéé  ččlleennssttvvíí  vvee  šškkoollsskkéé  rraadděě  zzaa  zzřřiizzoovvaatteellee  BBcc..  JJoosseeff  VVěěrrnnoocchh  

    

DDnnee  2222..  1111..  22001122  pprroobběěhhllyy  ddooppllňňuujjííccíí  vvoollbbyy  ččlleennůů  šškkoollsskkéé  rraaddyy  zzaa  rrooddiiččee..  PPrroovveeddeenníímm  vvoollbbyy  

bbyyll  ppoovvěěřřeenn  řřeeddiitteelleemm  šškkoollyy  MMggrr..  PPeettrr  HHooššeekk..  VVýýbboorr  SSRRPPDDŠŠ  zzvvoolliill  zz  řřaadd  rrooddiiččůů  ddoo  šškkoollsskkéé  

rraaddyy  nnaa  ffuunnkkččnníí  oobbddoobbíí  ddoo  kkoonnccee  šškk..    rrookkuu  22001133//22001144  BBcc..  JJoosseeffaa  VVěěrrnnoocchhaa  aa  ppaannaa  MMaarrkkaa  

ZZáákkrraavvsskkééhhoo  ((vviizz  zzááppiiss  oo  pprroovveeddeenníí  aa  vvýýsslleeddccíícchh  vvoolleebb  ddoo  šškkoollsskkéé  rraaddyy))..  

  

ČČlleennoovvéé  šškkoollsskkéé  rraaddyy  nnaa  22..  řřááddnnéémm  jjeeddnnáánníí  ((44..  řřááddnnéé  jjeeddnnáánníí  vvee  ffuunnkkččnníímm  oobbddoobbíí  22001111//22001144))  

ddnnee  1188..  66..  22001133  

  

PPřřeeddsseeddaa::  MMggrr..  PPeettrr  HHooššeekk  

ČČlleennoovvéé::  

ZZaa  zzřřiizzoovvaatteellee::    

RRaaddkkaa  KKmmoocchhoovváá  

MMggrr..  MMaarrcceellaa  TTrreejjbbaalloovváá  

ZZaa  ppeeddaaggooggiicckkýý  ssbboorr::  

MMggrr..  LLeeoonnaa  KKooččíí  

ZZaa  rrooddiiččee::  

  BBcc..  JJoosseeff  VVěěrrnnoocchh  

MMaarreekk  ZZáákkrraavvsskkýý  

  

PPrrooggrraammyy  aa  zzááppiissyy  zz  jjeeddnnáánníí  šškkoollsskkéé  rraaddyy  jjssoouu  kk  ddiissppoozziiccii  uu  vveeddeenníí  šškkoollyy  
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ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 
 

 

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 

 

 

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 

 

 

 

 

 



 1 

OBSAH 

 
I.  Základní informace 

- školní metodik prevence a jeho povinnosti 

- situace v oblasti primární prevence na škole, přístup a úloha pedagogů 

- spolupráce s institucemi a organizacemi 

- spolupráce s rodiči v rámci MPP 

- spolupráce s žáky v rámci MPP 

II.  Hodnocení MPP za školní rok 2012/2013  

- metodické pokyny, zákony a vyhlášky využité ke zpracování MPP (odkazy na 

internet) 

- evidence SPJ na škole 

- vzdělávání pedagogů  

- aktivity pro žáky, preventivní programy na škole zapojení do KPPP 

- autoevaluace ( + vyhodnocení dotazníků) 

III.  Cíle nového MPP pro škol. rok 2013/2014 

- jednotlivé cíle 

- priority MPP 

- aktivity pro žáky, KPPP 

- vzdělávání školního metodika prevence a pedagogických pracovníků 

- spolupráce školy s rodiči žáků 

- spolupráce školy se specializovanými institucemi a ostatními institucemi 

IV. Závěrečné informace 
 

V. Přílohy MPP 
 

- dotazníky pro I. stupeň 

- dotazníky pro II. stupeň 

- internetové stránky k problematice patologických jevů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

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 

2012/2013 :    

 
 Všech pět pohromadě (Venkovský prostor o.p.s. Liberec č. j. akreditace 9961/2007-25) únor, 4h  

 Aktuální stav drogové scény a problematika návykových látek ve škole (PPPÚK a ZpDVV Teplice, 

pracoviště Litoměřice) únor, 4h  

 

 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. 
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 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. 

 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 

 
 Pojmem prevence rozumíme všechna opatření směřující k předcházení a minimalizace jevů 

spojených s rizikovým chováním a jeho důsledky. Prevencí může být jakýkoliv typ výchovné, 

vzdělávací, zdravotní, sociální či jiné intervence směřující k předcházení výskytu rizikového 

chování, zamezující jeho další progresi, zmírňující již existující formy a projevy rizikového 

chování nebo pomáhající řešit jeho důsledky. 

 Pojem rizikové chování zahrnuje rozmanité formy chování, které mají negativní dopady na 

zdraví, sociální nebo psychologické fungování jedince a/nebo ohrožují jeho sociální okolí. 

Rizikové chování představuje různé typy chování, které se pohybují na škále od extrémních 

projevů chování „běžného“ (např. provozování adrenalinových sportů) až po projevy chování na 

hranici patologie (např. nadměrné užívání alkoholu, cigaret, kofeinu či nelegálních drog, násilí). 

 

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 
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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, 

 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 
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spolupracuje s pracovníky sociálního odboru MÚ 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.)   

 

 

 

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 2012/2013 za pozitivní. Své náměty a připomínky žáci vyjadřují také 

v hodinách Výchovy ke zdraví a Výchovy k občanství. 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 2012/2013 – zmapování situace ve škole pro stanovení 

cílů MPP 

 

Metodické pokyny, zákony a vyhlášky využité ke zpracování MPP 

 
Škola měla ve školním roce 2012/2013 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 

 Národní strategie primární prevence rizikového chování na období 2013-2018 
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http://www.msmt.cz/file/28077 
 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 

 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 http://www.pppuk.cz/poradny/litomerice/prevence ) 

 

Evidence SPJ na škole 

 
Ve školním roce 2012/2013 nedošlo v oblasti SPJ k situaci, která by vyžadovala řešení s MP nebo 

Policií ČR.  

V 6. ročníku docházelo ke slovním útokům skupinky děvčat proti jejich spolužačce, po domluvě a 

rozhovoru s třídní učitelkou a ŠMP se situace urovnala. 

V 9. ročníku došlo k psychické šikaně ze strany chlapců (3) proti nově příchozí spolužačce. Po 

řešení situace (rozhovory, agresorům byla uložena ředitelská důtka) došlo ke zlepšení, dívka však 

raději zažádala o přeřazení do paralelní třídy a její žádosti bylo vyhověno. 

http://www.msmt.cz/file/28077
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
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/Files/DOC/BKkonecnaverze.doc
http://www.pppuk.cz/poradny/litomerice/prevence
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Dva žáci 9. ročníku byli v I. pololetí přistiženi s cigaretou na pozemku školy. Absolvovali přednášku 

o škodlivosti kouření, v rámci výuky VKZ a byl jim uložen snížený stupeň schování.  

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 2012/2013 

 

Vzdělávání v oblasti primární prevence:  
 

Název a odborné zaměření 

vzdělávání 

Počet 

hodin 

Datum 

konání 

Počet 

školených 

pedagogů 

Setkání metodiků prevence 15 4 setkání 

v průběhu 

roku 

1 

 

 

Aktivity pro žáky, preventivní programy na škole, zapojení do KPPP 
 ve školním roce 2012/2013 

 
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: 

 
Název aktivity, akce Datum Realizace/zaji

štění 
Interaktivní projekt Hrou proti AIDS pro 8 . - 9. třídy (80 účastníků)  

 

červen 2013 Zdravotní ústav 

Ústí nad Labem 

Čas proměn – přednáška pro dívky 6. tříd o dospívání (28 dívek)   květen 2013 Pí. Kuldová 

Dotazníky „ Prevence šikany, drog a jiných návykových látek, gamblerství“  

(II. stupeň) 

2012/2013 ŠMP 

Přednáška Mezilidské vztahy 5. B říjen 2012 ŠMP 

Akce zdravé město, Mírové náměstí – školy v LTM červen 2013 pedagog ZŠ 

Přednáška o Šikaně, Policie ČR, 6. ročníky listopad 2012 Nprap. Nosek  

Přednáška o drogách  7.- 9. třídy (140 účastníků) 

 

duben 2013 Drop in 

MUDr. I. Douda 

 
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: 
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 agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím 

multimédií, 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.  

 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. 
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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 lze vyvodit přátelské a bezproblémové klima školy. Ovšem i nadále budou 

žáci seznamováni s pojmem šikana (bude probíhat ve školním roce 2013/2014 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.) 

 

 

III. Cíle školního minimálního preventivního programu na rok 2013/2014 

 

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 
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 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 

kdykoliv).  

 
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 2013/2014 

 Prevence sociálně patologických jevů, jejich rozpoznání, 

nebezpečí užívání návykových látek, vliv na život jedince 
ŠMP + TU 

 

 Kriminalita mládeže, právní odpovědnost Policie ČR 
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 Projekt Řekni drogám NE – soubor DVD s tématikou drog, 

kouření a alkoholu  
Uč. VKZ a VKO 

K-centrum 

   
 

Jednorázové aktivity pro žáky 
 

Název aktivity, akce Datum Realizátor 

Bude doplňováno v průběhu školního roku 2013/2014 
Prevence kouření a zdravý životní styl (I. stupeň) Podzim 2013 ŠMP + TU 
Co znamená šikana, aneb co si nenechám líbit (I. stupeň) Podzim 2013 ŠMP + TU 
Bezpečný internet (I. i II. stupeň) Zima 2013 ŠMP + TU 
Gambling, netolismus (II. stupeň) Zima 2013 ŠMP + TU 
Šikana, co si nenechat líbit (II. stupeň) Zima 2014 ŠMP + TU 
Xenofobie, rasismus, politický a náboženský extremismus 

(II. stupeň) 

Jaro 2014 ŠMP + TU 

Zdravý životní styl (poruchy příjmu potravy, využití volného 

času) (II. stupeň) 
Jaro 2014 ŠMP + TU 

   
 

 
Volnočasové aktivity pro žáky – viz Výroční zpráva 2012/2013 (příloha II., zájmová 

činnost, pro školní rok 2013/2014 beze změn) 
 

 

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 2013/2014 

    

    

    

 

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 2013/2014 
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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 2013/2014 

    

    

    

 
 

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 2013 Třídní učitelé 

Informace o problémech spojených se šikanou, jejího 

rozpoznání a řešení problému 
jaro 2014 Třídní učitelé 

 

Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči 
 

Název aktivity Datum konání Vedoucí 

programu 

Bude doplňováno v průběhu školního roku 2013/2014 
Vánoční zpívání Prosinec 2013 pedagog ZŠ 

Velikonoční zpívání Duben 2014 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) ................................................................................................ 
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8. Kdy k šikaně došlo? 
a) v loňském školním roce 

b) v letošním školním roce 

 

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  
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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) …………………………… 

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 

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/
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Odborné publikace – monografie, metodika, výzkumné zprávy 

 

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

 
 

http://www.aids-hiv.cz/


Příloha č. 9 

 

RŮZNÉ 
 

 Potvrzení fondu SIDUS o účasti Masarykovy základní školy ve veřejné sbírce  

 

Dopis ředitele ÚDV PČR 

 

 

 

 



Fsnd %e%w%

Prim5torskS 4O

18O OO Praha 8

Masa rykova zSklad ni Skola
LitomEiic€, Svojsikova 5

Svojsikova 5

4L2 O1 Li tomdi ice

V Praze dne 6.12.2012

Potvrzeni pro vfroini zpr5vu

Potvrzujeme, Ze Masarykova zdkladni Skola Litom6fice, Svojsikova 5 se z0dastnila veiejn6 sbirky d.
S-MHMP/829165/2009 ve Skolnim roce 2072/20t3. Sbirku poi i idd obecnE prospdin5 spoleinost
FOND SIDUS. o.p.s. .  Pro tuto sbirku v1i5e jmenovand Skola utrZi la L,470,-  Ka.

L/"

M i l a n  N e m d e k

iedi te l



PLK. JUDR. PAVEL BRET

poltcEJui pnEzlDluM egsrE REPUBLIKY
uiad dokumentace a vy5etiov6nf zlocinfr komunismu
SluZby krimindlni policie a vySetiovdni

V Praze dne 10. iervence 2013

c.j. UDV-333-2/CJ-201 3-26001 1

V62enf pane magistie,

velice Vdm d6kuji za odezvu k piedn6Sce, kter6 se uskutecnila na Vaii Skole. Dvojn6sob m6 tdsi,

Ze v jejim r6mci ocenujete krom6 obsahu i piedn65ejfciho, jednoho z naiich dokumentarist0, pana

phDr. Frantiska B6rtika. I pro n6ho je velkou satisfakci V65 upiimnf zajem, kteni piispivd zcela

urcit6 k na5i spolecn6 snaze nikdy nezapomenout temnou historii na5eho stdtu. A to nejenom ve

viie v pouden[, ale i v mor6tni a pr6vni vybavenosti nepiipustit jakoukoliv formu mo2n6ho

opakov6n[.

V piipad6 Va5eho z1jmu Vdm mfizeme poskytnout zdarma n6kter6 z naiich dosud vydanlich

publikaci, kter6 m6me na sklad6.

JeSt6 jednou V6m velice drikuji vcetnE pod6kov6ni i Va5im Z5kirm za jejich zdiem a t65fm se na

dal5i moZnou spoluPrdci.

S pozdravem

PrkJ'?jr[:l"r *l1

Vaieny pan
Mgr. PetrHo5ek
zd stu pce ied ite_l e 5 kolY
M asarykova ZS LitomilFice
LitomEiice

Pifpotoini 300
100 00 Praha 10
Policejnf prezidium CR
po5tovni pfi hr5dka 62/UDV
170 89 Praha 7

Tel.: +420 974 844 202
Fax: +420'974 844 205
Email: U$v@mvcf.P-z
e7gd769


