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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


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.   

V průběhu školního roku 2013/2014 škola získala certifikát ZELENÁ ŠKOLA a 

zapojila se do projektu ekologického nakládání s vyřazeným elektromateriálem. 

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 10. 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 fondem SIDUS.   

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

dětským hřištěm i prostorem pro výuku, včetně pozemků a skleníku pro pěstování 

rostlin v rámci pracovních činností. Zahradu využívají i oddělení školní družiny, ať 

z objektu ŠD (tzv. Domeček), či z hlavní budovy školy. Na školní zahradě se také 

nalézá šachovnice pro venkovní šachy a nově vybudovaný kurt pro cvrnkání kuliček. 

Kromě zahrady patří ke škole rovněž 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  22001133  //  22001144      

 

Začátek školního roku: 1. stupeň ……………….. ……………  273 

         

 

2. stupeň ………………………………203 

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

celkem ……………………………….. 476 

 

 

Konec školního roku:  1. stupeň ……………….. ..…………. 271 

 

 

2. stupeň ……………………………..  197 

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

celkem ……………………….………  468 

 

Celkem tříd:   18   1. stupeň - 10 tříd  

2. stupeň – 8 tříd 

 

 

            PRŮMĚR NA TŘÍDU      26,00 

 

Další údaje ( k 30. 6.  2014 ): 

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

  oddělení ŠD        5 (145  žáků) 

  skupiny DAP      3 

  logoped. poradna      3 

  dojíždějících žáků ( z  31 obcí )    154 

  integrovaných žáků ( v běžných třídách)  1. stupeň  4 

      (z toho 1 těžké sluchové postižení) 

        

2. stupeň     11 

(z toho 1 tělesné postižení 

a 1 středně těžká vada řeči) 

 

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

schůzkách (14. 11. 2013 a 10. 4. 2014), případně po dohodě s vyučujícími kdykoliv 

individuálně.  

V 12. 9. 2013 proběhla mimořádná schůzka s rodiči 1. ročníků a 5. 6. 2014 

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 6 projednávání prospěchu, kázně a přestupků  žáků proti šk. 

řádu s rodiči. Pedagogická rada školy zasedala ve školním roce 2013/2014 celkem 6 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.  2014: 

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

Učitelé: 

 

                                                   Evid. stav            přepočt. počet 

 

vedení školy                                         3                 3,000 

učitelé 1. st.     10   10,000  

 učitelé 2. st.    16   14,106 

 rodilí mluvčí      2     2,000                 

 

          Celkem učitelů                        31   28, 546       

 

Z toho 1 učitelka   mateřská dovolená       

 

 

Vychovatelky ŠD:                              6   4,83 

 

Z toho 1 vychovatelka  mateřská dovolená  od 23. 4. 2014 

 

 

 

            Provozní zaměstnanci: 

 ekonom                                                   1                     1,00                                         

školník           1   1,00 

administrátor-sekretář        1   1,00 

uklizečky                                                 3                      2,50 

 Celkem provoz. zam.        6                    5,50 

 

 

Správci hřiště:        2                     2.000 

 



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 koordinátora ICT.  

 

Aprobovanost  učitelů:  ( viz příloha č. 1 ) 

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

 

 

 

Hospitační činnost:  

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

Hospitační činnost probíhala dle Plánu kontrolní a hospitační činnosti školní rok 

2013/2014. 

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: 14 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 6., 7., 8. ročníku.  

Průběžně probíhala kontrola třídní dokumentace, plnění  ŠVP, tematických 

plánů a ŠVP koordinátorem ŠVP, jednotlivými předmětovými komisemi a zástupcem 

ředitele školy. 

 

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:    VOŠ obalové techniky a SŠ  Štětí 

 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  ……………… 51 

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

            v 8. třídě…………………..9. rokem………………… 1 

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

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

Celkem …..……………………………………………52 žáků 

 

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

Gymnázium ……………….. ……….  ….8 žáků  

Střední školy ………………. …………  35 žáků 

SOU - 3leté ……………….. …………..   9 žáků 

  

 

Zápis do 1.tříd: 

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

zapsáno …………………………………..  98  

odklad   …………………………………..  13     

převod na jiné školy ………..…………….  29   

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

Celkem do 1. třídy …………………….….  56 

 

 

Přechod žáků na jiné školy : 

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

do primy GJJ Litoměřice ………………… 7  

 

 

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 2013 / 2014 

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

Prostředí školy:  

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

V areálu školy byly slavnostně předány dětem venkovní šachy v prostoru 

směrem ke gymnáziu.  Díky sponzorům a rodičům došlo v tomto prostoru také 

k vybudování kurtu na cvrnkání kuliček  pro děti školy. V únoru 2014 odpadl kus 

stropu v 9. B a za plného provozu došlo k jeho opravě. V průběhu hlavních prázdnin 

proběhla rekonstrukce stropů v 8 učebnách, které označil statik za havarijní. 

V důsledku havárie vody v srpnu 2013 došlo rovněž k rekonstrukci stropů a 

vymalování dalších 3 tříd. Byly pořízeny nové koberce do 3 učeben. 1. patro hlavní 

budovy získalo kovové skříňky pro potřeby a přezůvky žáků. Pokračuje tak 

vybavování celé školy těmito skříňkami.  V prostoru školního hřiště došlo k obnově 

vyznačení sportovišť.  

  

  

Požadavky na rozpočet ( dotace ) pro rok 2015: 

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

( viz  příloha č. 6 )  
 

 

 

k)     Přehled plánovaných tříd a zaměstnanců na šk. rok 2014/2015: 

 

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 12,955) 

rodilí mluvčí…………………………………2 (úvazek   1,909) 

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

celkem učitelů ………………………………31 (úvazek 27, 864)  

 

vychovatelky ……………………………….   5  ( úvazek 4,71 ) 

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

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



  

 

 

 

l) Přehled tříd a žáků ( k 30. 9. 2013): 

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

1. A …………………………….. 27 

1. B …………………………….. 28 

2. A …………………………….. 28 

2. B …………………………….. 25 

3. A …………………………….. 28 

3. B ………..…………………… 28 

4. A ……………………….……. 27 

4. B …………………………….. 28 

5.A  …………………………….. 28 

5.B ………………………………26 

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

1. stupeň ………………………..  273 žáků 

 

 

6. A ……………………………....   26 

6. B ………………………………   20 

7. A ……………………………....   26 

7. B ………………………………   26 

8. A ………………………………   27 

8. B ………………………………   27 

9.A ……………………………….   26 

9. B ………………………………   25 

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

2. stupeň …………………………   203  žáků 

 

Celkem na škole:  476  žáků   

(z toho 5 žáků plnilo povinnou školní docházku v zahraničí) 

 

 

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: 

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

Výběrové ověřování výsledků žáků na úrovni 4. a 8. ročníků základních škol a 2. 

ročníků středních odborných škol  
 V období 20. – 27. 5. 2014 proběhlo testování žáků 4. a 8. tříd školy. Testování 

se odehrálo elektronickou cestou prostřednictvím inspekčního systému elektronického 

testování (iSET). Testování organizovala Česká školní inspekce. Do vzorku bylo 

zařazeno celkem 384 škol, z toho 305 základních škol (včetně víceletých gymnázií) a 

79 středních odborných škol.  Testovanými oblastmi byly Člověk a jeho svět (4. 

ročníky ZŠ), přírodovědná gramotnost a jazyková gramotnost-cizí jazyk (8. ročníky 

ZŠ) a jazyková gramotnost-cizí jazyk (2. ročníky SOŠ, obtížnost nastavena 

na požadavky konce základního vzdělávání, tedy na úroveň A2 dle Společného 

evropského referenčního rámce pro jazyky). Cílem testování bylo poskytnout všem 

účastníkům vzdělávacího procesu relevantní zpětnou vazbu o aktuální míře naplnění 

výstupů příslušných rámcových vzdělávacích programů.  

 

 Mezinárodní zkouška Cambridge ESOL KET a PET 
  8. 3. 2014 16 žáků 9. ročníků podstoupilo mezinárodní zkoušku úrovně KET a 

PET v Ústí nad Labem pod vedením Mgr. Dragoňové. Na zkoušky přispělo Easy 

English z.s. působící při Masarykově základní škole. 

 

Projekt Racio Praha 

Testování žáků 7. třídy prostřednictvím logických her proběhlo 21. 11. 2014.   

 

Spirometrické šetření 

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

provedl 2 x v průběhu školního roku    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 2013/2014 do dalšího vzdělávání a celoživotního učení nezapojila 

 

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

zdrojů:   
----------------------- 

Ovoce do škol 

 Ve školním roce 2013/2014 se Masarykova škola zapojila opět do projektu 

Ovoce do škol zaměřeného na podporu zdravého stravování dětí financovaného 

Státním intervenčním zemědělským fondem. Zúčastnili se ho všichni žáci 1. stupně. 

 

EU peníze školám  

 V únoru 2014 byl projekt EU peníze školám ukončen. Hlavní projektový 

manažer Ing. Lukáš Znojemský odeslal monitorovací zprávu. Ta byla následně MŠMT 

schválena a projekt byl uzavřen.   

 

 

 



  Ekotoulání aneb návrat ke starým způsobům hospodaření 

 V dubnu a květnu 2014  se třídy 5.B, 8.A a 6. A zúčastnily akce  Ekotoulání 

aneb návrat ke starým způsobům hospodaření v rámci Projektu LIFE + Stepi 

Lounského středohoří (Správa CHKO České středohoří), který byl organizován ve 

spolupráci s DDM Postoloprty a EC Dymnivka. Do tohoto projektu se zapojila i farma 

Oblík. Cílem projektu bylo aktivně zapojit děti a mládež do ochrany životního 

prostředí, seznámit je s historií krajiny, poznat způsoby jejího využívání a 

obhospodařování, upozornit na výjimečnost lounské části CHKO České středohoří.  

 

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 2013/2014 Masarykova základní škola žádala o příspěvek na Karneval 

na ledě, Britský 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 2013 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). Od října 2013 byla zahájena práce v oblasti orientace 

vycházejících žáků ZŠ a poradenství pro žáky ke studiu na víceletých gymnáziích. Od 

října začaly konzultační hodiny – každé pondělí od 10.00 do 11.45 hodin. Kromě 

těchto hodin žáci i rodiče měli možnost kdykoliv se setkat s výchovnou a kariérní 

poradkyní  a řešit problematiku budoucího studia, prospěchu apod. V říjnu začala 

činnost DAP.  

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

vybraných školských zařízení Ústeckého kraje).   

  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. Žáci byli pravidelně informování o novinkách  týkajících se volby povolání 

prostřednictvím nástěnky v 1. patře budovy školy a webových stránek 



(www.msamt.cz,www.volbapovolani.cz, www.infoabsolvent.cz, www.atlasskolstvi.cz, 

www.raabe.cz, www.nvf.cz, www.nuov.cz).  

 Žáci byli informováni také o možnosti získat informace ohledně volby 

povolání na Úřadu práce v Litoměřicích, detašované pracoviště oddělení poradenství, 

Na Valech 525, pí Irena Lefková, DiS, poradce pro volbu povolání. 

 Každý žák měl k dispozici katalog přehledu středních škol a učilišť Atlas 

školství 2014/2015 Ústecký kraj. 

 Ve dnech 15.  – 16. 10. 2013 proběhla akce k volbě povolání v prostorách 

Domu kultury v Litoměřicích. Na řadě škol také probíhaly Dny otevřených dveří, 

kterých se řada žáků s rodiči zúčastnila.  Do konce listopadu byly vyplněny a 

potvrzeny přihlášky na střední školu s talentovou zkouškou, ta proběhla v lednu 2014. 

Následně v prosinci 2013 byly vyplněny, s pomocí výchovné a kariérové poradkyně, 

nanečisto přihlášky vycházejících žáků 9. tříd a žáků 5. tříd se zájmem o studium na 

víceletých gymnáziích.   

 V 4.  5. února 2014 proběhl  zápis do 1. tříd. Masarykova základní škola se 

umístila, co do počtu zájemců o školu, mezi prvními základními školami. 

V únoru rovněž dostali žáci 9. a 5. ročníků důkladně vyplněné a potvrzené originály 

přihlášek na střední školy a víceletá gymnázia. Přihlášku k dalšímu studiu vyplnil i 

jeden vycházející žák z 8. ročníku. 

Ve dnech 22. – 30. 4. 2014 proběhlo 1. kolo přijímacího řízení, včetně přijímacího 

řízení na víceletá gymnázia (22. - 23. 4. 2014). Celkem bylo přijato na víceletá 

gymnázia žáků Masarykovy základní školy.  

 Žáci 8. a 9. ročníků se zúčastnili v průběhu školního roku 2013/2014 celé řady 

akcí a přednášek ke zdravému životnímu stylu, zdraví i další kariéře. V červnu 

proběhlo slavnostní zakončení školní docházky vycházejících žáků. 

V průběhu školního roku proběhly pohovory se žáky, rodiči a pedagogickými 

pracovníky v případě žáků s výchovnými problémy. Rovněž byl ve spolupráci s Policií 

ČR řešen případ opakovaného záškoláctví. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.msamt.cz/
http://www.volbapovolani.cz/
http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.atlasskolstvi.cz/
http://www.raabe.cz/
http://www.nvf.cz/
http://www.nuov.cz/
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Příloha č. 1  

Učitelé aprobace 2013/2014 
Od 1. 9. 2013 

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

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

Zást.ř:  Ing. Lukáš Znojemský   1980 učitelství SŠ   

                                                                                                       

1. stupeň 
 

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

1.B  Mgr. Jitka Hrubá   1976 1. st., VV   

2.A  Mgr. Hana Kuldová  1973 1. st., HV   

2.B  Mgr. Jaroslava Chlupáčová  1967 1. st., HV     

 Filipová 

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

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

4.A  Mgr. Lenka Krausová    1971 1. st.+ HV  

4.B  Mgr. Helena Prošková  1964 1.st. + Sp  

5.A  Mgr. Ondřej Kubišta  1980 1. st               

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

 

2. stupeň 
 

6.A  Mgr. Renata Müllerová  1966 RJ, Z, AJ  

6.B  Mgr. Pavel Vrána  1980      FJ, ZSV         

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

7.B  Ing. Iveta Vakrčková   1964 M, FY   

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

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

9.A  Mgr. Jaroslav Radimský  1970 M, ZT   

9.B   Mgr. Vlasta Hammerová  1954 RJ, D    

       

Beztřídní 
 

učitelka                Mgr. Marcela Kabátová  1967 ČJ, D III. st.  

učitelka             Mgr. Klára Filipová  1981 NJ, FJ    

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

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

učitel   Sam  Budhdev                              1975 lektor   

učitelka   Bc. et Bc. Barbora Hančová 1988 ČJ, HV, sbormistrovství      

učitelka   Mgr. Michaela Šperlingová 1987 PŘ, TV  

učitelka   Bc. Kateřina Rychnovská  1989 ZSV, NJ  III.st.  

učitelka  Eva Kapušiová                              1988                                   

učitel  Gastón Etchgoyen   1967 lektor 

ŠD 

vychovatelka Stanislava Sýkorová  1961 vych.   

vychovatelka Andrea Musilová   1986 SOU s maturitou  

vychovatelka Monika Böhmová    1963 vych.    

vychovatelka Jitka Nesvorová   1968 vych.   

vychovatelka Michaela Adámková  1977 vych.   
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PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY ŠK.ROK 2013 / 2014, I. POLOLETÍ
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1 2 3 1 2 3 4 5 - p 1 2 3

I.A Mgr. Hana Havlová 27 16 11 27 189 1,00 27 1393 1393 51,59 51,59

I.B Mgr. Jitka Hrubá 28 17 11 28 196 1,00 28 721 721 25,75 25,75

II.A Mgr. Hana Kuldová 28 15 13 27 1 181 14 1 1,08 28 1112 1112 39,71 39,71

II.B Mgr. Jaroslava Chlupáčová Filipová25 13 12 25 166 9 1,05 25 857 857 34,28 34,28

III.A Bc. Martina Nováková 28 13 15 28 203 21 1,09 28 801 801 28,61 28,61

III.B Mgr. Jitka Zemanová 28 13 15 27 1 201 14 1 1,07 27 951 951 33,96 33,96

IV.A Mgr. Lenka Krausová 25 11 14 21 4 182 28 6 1,19 24 1102 1102 44,08 44,08

IV.B Mgr. Helena Prošková 28 12 16 22 6 181 53 9 1,29 27 1012 1012 36,14 36,14

V.A Mgr. Ondřej Kubišta 28 16 12 22 6 230 42 8 1,21 28 1204 1204 43,00 43,00

V.B Mgr. Lenka Pomykaczová 26 13 13 18 8 165 68 16 1 1,40 25 1268 1268 48,77 48,77

VI.A Mgr. Renata Müllerová 26 14 12 9 15 2 150 97 55 34 2 1,94 25 1 1261 1217 44 48,50 46,81 1,69

VI.B Mgr. Pavel Vrána 19 11 8 8 10 1 141 66 29 10 1 1,64 19 1107 1107 58,26 58,26

VII.A Mgr. Zdenka Měhýžová 25 13 12 7 18 156 101 68 25 1,89 25 1166 1166 46,64 46,64

VII.B Ing. Iveta Vakrčková 22 7 15 6 14 2 135 73 61 37 2 2,02 22 1007 1007 45,77 45,77

VIII.A Mgr. Lenka Cízová 27 18 9 9 18 155 95 90 38 2,03 25 2 1266 1266 46,89 46,89

VIII.B Mgr. Leona Kočí 27 16 11 7 19 1 163 118 67 28 2 1,91 26 1 1702 1702 63,04 63,04

IX.A Mgr. Jaroslav Radimský 26 17 9 4 20 2 181 75 100 57 2 1 2,09 25 1 2212 2206 6 85,08 84,85 0,23

IX.B Mgr. Vlasta Hammerová 25 11 14 7 18 196 106 71 10 1 1,73 24 1310 1305 5 52,40 52,20 0,20

CELKEM/POČET 468 246 222 302 158 8 3171 980 582 239 9 3 x 458 5 0 21452 21397 55 x x x

PROCENT v 53 47 65 34 2 64 20 12 5 0 0 x 99 1 0 v 100 0 x x x

PRŮMĚR 26 14 12 17 9 0 176 54 32 13 0 0 1,48 25 0 0 1192 1189 3 45,84 45,72 0,12

Zpracováno programem dm Vysvědčení
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Příloha č. 3

PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY ŠK.ROK 2013 / 2014, II. POLOLETÍ
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1 2 3 1 2 3 4 5 - p 1 2 3

I.A Mgr. Hana Havlová 27 16 11 27 185 4 1,02 27 1177 1177 43,59 43,59

I.B Mgr. Jitka Hrubá 28 17 11 28 196 1,00 28 841 841 30,04 30,04

II.A Mgr. Hana Kuldová 28 15 13 27 1 181 14 1 1,08 28 933 933 33,32 33,32

II.B Mgr. Jaroslava Chlupáčová Filipová25 13 12 25 158 17 1,10 25 822 822 32,88 32,88

III.A Bc. Martina Nováková 28 13 15 26 2 198 24 2 1,13 28 871 871 31,11 31,11

III.B Mgr. Jitka Zemanová 28 13 15 27 1 182 32 2 1,17 27 996 996 35,57 35,57

IV.A Mgr. Lenka Krausová 25 11 14 22 3 189 22 5 1,15 24 1307 1307 52,28 52,28

IV.B Mgr. Helena Prošková 28 12 16 24 4 188 42 13 1,28 27 1116 1116 39,86 39,86

V.A Mgr. Ondřej Kubišta 28 16 12 25 3 235 37 8 1,19 28 1374 1374 49,07 49,07

V.B Mgr. Lenka Pomykaczová 26 13 13 19 7 168 57 25 1,43 25 1508 1508 58,00 58,00

VI.A Mgr. Renata Müllerová 26 14 12 6 17 3 163 77 50 43 5 1,96 25 1 1432 1381 51 55,08 53,12 1,96

VI.B Mgr. Pavel Vrána 19 11 8 10 9 155 51 27 14 1,60 19 1153 1153 60,68 60,68

VII.A Mgr. Zdenka Měhýžová 25 13 12 5 20 157 102 67 24 1,88 25 1134 1134 45,36 45,36

VII.B Ing. Iveta Vakrčková 22 7 15 6 14 2 141 73 55 32 7 2,00 22 996 996 45,27 45,27

VIII.A Mgr. Lenka Cízová 27 18 9 8 19 153 92 90 43 2,06 27 1806 1800 6 66,89 66,67 0,22

VIII.B Mgr. Leona Kočí 27 16 11 8 18 1 149 111 80 34 3 1 2,03 26 1 2174 2174 80,52 80,52

IX.A Mgr. Jaroslav Radimský 26 17 9 4 22 186 87 82 60 1 2,04 25 1 2591 2591 99,65 99,65

IX.B Mgr. Vlasta Hammerová 25 11 14 6 19 182 92 87 22 1 1,87 24 1480 1480 59,20 59,20

CELKEM/POČET 468 246 222 303 159 6 3166 934 594 272 15 3 x 460 2 1 23711 23654 57 x x x

PROCENT v 53 47 65 34 1 64 19 12 5 0 0 x 99 0 0 v 100 0 x x x

PRŮMĚR 26 14 12 17 9 0 176 52 33 15 1 0 1,5 26 0 0 1317 1314 3 50,66 50,54 0,12

Zpracováno programem dm Vysvědčení

P R O S P Ě C H

POČET ZNÁMEK

Třídní učitel

ABSENCE

CELKEM VE TŘÍDĚ PRŮMĚR NA ŽÁKACELKOVÝ

CHOVÁNÍ
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Příloha č. 4 

 

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCÍ PROVEDENÝCH ČŠI A 

ÚDAJE O DALŠÍCH KONTROLÁCH 
 

Česká školní  inspekce 

 Ve školním roce 2013/2014 kontrola neproběhla 

 

Finanční úřad Litoměřice 

Ve školním roce 2013/2014 kontrola neproběhla 

 

Úřad práce 

Ve školním roce 2013/2014 kontrola neproběhla 

 

Krajský hygienická stanice se sídlem v Ústí nad Labem 

Ve školní roce 2013/2014 kontrola neproběhla 

 

Okresní správa sociálního zabezpečení Litoměřice 

 Ve školním roce 2013/2014 kontrola neproběhla 

 

Veřejnosprávní  kontrola provedená interním auditem Města Litoměřice 

Kontrola proběhla: 24. 2. 2014 - 7. 3. 2014. Předmětem kontroly bylo hospodaření za období 

leden 2011 -  prosinec 2013. 

Celkové shrnutí: byly předloženy všechny požadované materiály. V kontrolovaných oblastech 

nebyly nalezeny závažné nedostatky. Organizace každoročně plánuje své náklady. 

V kontrolované oblasti nebyly nalezeny neoprávněné náklady. Ze strany organizace bylo 

zajištěno dobré zázemí pro kontrolní skupinu. Na závěr kontrolní skupina konstatuje, že 

v organizaci došlo od roku 2011 k výraznému zlepšení ve vazbě na účtování jednotlivých 

zdrojů a nákladů v organizaci 

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 

Kontrola proběhla: 23. 1. 2014. Předmětem kontroly byla kontrola plateb pojistného na 

všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. 

Závěr kontroly: Oznamovací povinnost dle § 10 odst. 1 zák. č. 48/1997 Sb., v platném znění 

byla řádně plněna. Přeplatek pojistného ve výši 3288 Kč bude vrácen zaměstnavateli. 

  

 



PPřříílloohhaa  čč..  55  //  11  

  

ŠŠKKOOLLNNÍÍ  AA  MMIIMMOOŠŠKKOOLLNNÍÍ  AAKKTTIIVVIITTYY  
  

PPřřeehhlleedd  aakkccíí    aa  ččiinnnnoossttíí  zzaa  šškkoollnníí  rrookk  22001133//  22001144  

  

  

11))  AAKKCCEE  ŠŠKKOOLLYY,,  ZZAAPPOOJJEENNÍÍ  ŠŠKKOOLLYY::  

  

  

a) LVVZ  7. tříd: Harrachov   7.A     2. –  8.  3.  2014 

    Harrachov   7.B   8. 3. – 15. 3. 2014     

  

bb))  OOzzddrraavvnnéé  ppoobbyyttyy  aa  ŠŠVVPP::  

  

KKoořřeennoovv              1166..  ––  2200..  99..  22001144    22..AA      2266  žžáákkůů  

ŽŽeelleezznnáá  RRuuddaa      2222..  44..  ––  2288..  44..  22001144    55..AA,,  55..BB    5522  žžáákkůů    

BBeenneecckkoo      1122..  55..  ––  1166..  55..  22001144    33..AA,,  33..BB,,  44..AA    8800  žžáákkůů  

TTrroosskkyy        1199..  55..  ––  2233..  55..  22001144    11..BB      3311  žžáákkůů  

SSttaarréé  SSppllaavvyy          22..  66..  ––      66..  66..  22001144    88..AA      2200  žžáákkůů  

DDuubbáá            99..  66..  ––  1133..  66..  22001144    99..AA      2244  žžáákkůů    

ŽŽeelleezznnáá  RRuuddaa      1122..  66..  ––  1199..  66..  22001144    44..BB,,  66..BB,,  99..BB    6655  žžáákkůů  

RRiicccciioonnee  ((IIttáálliiee))    1133..  66..  ––  2222..  66..  22001144    22..BB,,  55..AA    2255  žžáákkůů  

 

ZZáájjeezzdd  ddoo  SSppoollkkoovvéé  rreeppuubblliikkyy  NNěěmmeecckkoo  ((DDrráážžďďaannyy  ––    77  AA,,  77..BB    5522  žžáákkůů))  1111..  1122..  22001133  

ZZáájjeezzdd  ddoo  SSppoollkkoovvéé  rreeppuubblliikkyy  NNěěmmeecckkoo  ((DDrráážžďďaannyy  ––    88  AA,,  88..BB      99    žžáákkůů))  1133..  1122..  22001133  

  

  

cc))  JJeeddnnooddeennnníí  ttřřííddnníí  vvýýlleettyy::  

  

PPeettřříínn,,  SSttaarroomměěssttsskkéé  nnáámměěssttíí  PPrraahhaa      33..AA,,  33..BB    2266..  99..  22001133  

ZZaacchhrraaňň  pprriinncceezznnuu  ––  PPlloosskkoovviiccee      11..AA,,  11..BB    3300..  99..  22001133  

AAddvveennttnníí  ppllaavvbbyy  ppoo  VVllttaavvěě  ––  PPrraahhaa      44..  ttřřííddyy                          1188..  1122..  22001144    

ČČeesskkéé  ssttřřeeddoohhoořříí--VVaaňňoovvsskkýý  vvooddooppáádd,,  zzáámmeekk  VVěěttrruuššee  88..BB,,  77..AA,,  77..BB        22..  66..22001144  

RRaaddoobbýýll            66..BB          33..  66..  22001144  

VVllaassttiivvěěddnnáá  vvyycchháázzkkaa  ppoo  LLiittoomměěřřiiccíícchh    22..BB          33..  66..  22001144  

ZZáámmeekk  BBeenneeššoovv  nnaadd  PPlloouuččnniiccíí      11..BB,,  22..AA        44..  66..  22001144  

KKaarrllššttěějjnn,,  KKoonněěpprruusskkéé  jjeesskkyynněě      33..AA,,  33..BB    1111..  66..  22001144  

VVooddnníí  hhrraadd  BBuuddyynněě,,  zzáámmeekk  LLiibboocchhoovviiccee,,  hhrraadd  HHaazzmmbbuurrkk      77..AA    1111..  66..  22001144  

MMuusséééé  GGrreevviinn  PPrraahhaa          88..BB      1188..  66..  22001144  

ZZOOOO  PPrraahhaa            66..AA      2244..  66..  22001144    

VVýýssttuupp  nnaa  KKaalliicchh  LLiittoomměěřřiiccee        22..BB      2277..  66..  22001144  

    

dd))  KKuullttuurrnníí  aakkccee::    

  

GGaalleerriiee  NNiikkooll  LLiittoomměěřřiiccee  vvýýssttaavvaa  tteecchhnniikkyy  SSUUMMII--EE      77..AA  2244..  99..  22001144  

DDiivvaaddeellnníí  ppřřeeddssttaavveenníí  CCaafféé  AAuussssiigg  DDiivvaaddlloo  vv  ÚÚssttíí  nnaadd  LLaabbeemm        77..AA        1177..  1100..  22001133  

KKnniihhoovvnnaa  KK..  HH..  MMáácchhyy  LLiittoomměěřřiiccee  ––  bbeesseeddaa  ss  aauuttoorrkkoouu  kknniihh  pprroo  dděěttii  PP..  BBrraauunnoovvoouu  

              22..  --    55..  ttřřííddyy      řřííjjeenn--  lliissttooppaadd  22001133  

MMuuzziikkáálloovvéé  ppřřeeddssttaavveenníí  HHyybbeerrnniiaa  PPrraahhaa      66..AA,,  99..BB        1122..  1122..  22001133  

VVáánnooččnníí  kkoonncceerrtt  ZZUUŠŠ  LLiittoomměěřřiiccee        11..  ssttuuppeeňň    1122..  1122..  22001133  



VVáánnooččnníí  zzppíívváánníí            11..  ––  77..  ttřřííddyy    1199..  1122..  22001133  

SSeevveerrooččeesskkáá  ggaalleerriiee  LLiittoomměěřřiiccee  ––  nnáávvššttěěvvaa  vvýýssttaavvyy  ZZ..  BBuurriiaannaa    11..  ––  55..  ttřřííddyy,,77..  AA      lleeddeenn  22001144  

SSeevveerrooččeesskkáá  ggaalleerriiee  LLiittoomměěřřiiccee          11..AA        2255..  33..  22001144  

KKnniihhoovvnnaa  KK..HH..MMáácchhyy  ––  bbeesseeddaa  ss  aauuttoorreemm  kknniihh  PP..  BBrryycczzeemm      44..ttřřííddyy        1144..  33..  22001144  

GGaalleerriiee  NNiikkooll  LLiittoomměěřřiiccee  vvýýssttaavvaa  jjaappoonnsskkééhhoo  ppííssmmaa    77..AA              1188..  33..  22001144  

VVýýssttaavvaa  pprraaccíí  žžáákkůů  vvee  vveessttiibbuulluu  šškkoollyy  SSUUMMII--  EE      77..  AA          2255..  33..  22001144  

DDiivvaaddeellnníí  ppřřeeddssttaavveenníí  ––  DDiivvaaddlloo  KK..  HH..  MMáácchhyy  LLiittoomměěřřiiccee      22..AA            88..  44..  22001144  

DDiivvaaddeellnníí  ppřřeeddssttaavveenníí  ––  DDiivvaaddlloo  KK..HH..  MMáácchhyy  LLiittoomměěřřiiccee    11..  BB        2299..  44..  22001144  

SSeevveerrooččeesskkáá  ggaalleerriiee  LLiittoomměěřřiiccee        66..AA          44..  33..  aa  2200..  55..  22001144  

JJaarrnníí  zzppíívváánníí  pprroo  rrooddiiččee          11..--77..  ttřřííddyy                              2222..  55..  22001144  

JJaarrnníí  zzppíívváánníí  pprroo  11..  ssttuuppeeňň  aa  MMŠŠ        11..  ––  77..  ttřřííddyy                                      2233..  55..  22001144  

KKnniihhoovvnnaa  KK..HH..  MMáácchhyy  ––  bbeesseeddaa  ssee  ssppiissoovvaatteelleemm  JJ..  OOppaařřiilleemm  22..AA  

VVeerrnniissáážž  vvýýssttaavvyy  SSddrruužžeenníí  nneezzáávviissllýýcchh  uumměěllccůů  ––  kkoonncceerrtt  BBoobbuullkkyy        1166..  55..  22001144  

DDiivvaaddeellnníí  ppřřeeddssttaavveenníí  SSlluuhhaa  ddvvoouu  ppáánnůů  DDiivvaaddlloo  MMoosstt  66..AA,,  77..AA          2299..  55..  22001144  

    

  

ee))  PPllaavveecckkýý  vvýýccvviikk        33..    ttřřííddyy  aa  bbrruusslleenníí  

    

  PPllaavveecckkýý  vvýýccvviikk  pprroobběěhhll  oodd  dduubbnnaa  ddoo  ččeerrvvnnaa    22001144  ––  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..  

  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  ––  PPrrůůkkaazz  ccyykklliissttyy  ((zzáářříí  22001133  ––  kkvvěětteenn  22001144)),,  ssiittuuaaccii  ppoonněěkkuudd  

kkoommpplliikkoovvaalloo  bboouurráánníí  aa  ppřřeessttaavvbbaa  DDoopprraavvnnííhhoo  hhřřiiššttěě..  ..  ŠŠkkoollnníí  ddrruužžiinnaa  vvyyuužžíívvaallaa  ddoopprraavvnníí  

hhřřiiššttěě  rroovvnněěžž  pprraavviiddeellnněě..    

OOssttaattnníí  ttřřííddyy  nnaavvššttěěvvoovvaallyy  ddoopprraavvnníí  hhřřiiššttěě  ppřřii  rrůůzznnýýcchh  aakkccíícchh  nnaappřř..  DDeenn  ss  PPoolliicciiíí    pprroo  11..  ttřřííddyy..  

  

gg))  PPllnněěnníí  mmiinniimmáállnnííhhoo  pprreevveennttiivvnnííhhoo  pprrooggrraammuu::  

  

PPrroottiiddrrooggoovváá  pprreevveennccee  ––  ppřřeeddnnáášškkaa  NNíízzkkoopprraahhoovvéé  cceennttrruumm  OOÁÁZZAA  88..AA    2222..  1100..  22001133  

ČČaass  pprroomměěnn  ––  ppřřeeddnnáášškkaa  pprroo  ddíívvkkyy  66..  ttřříídd    oo  ddoossppíívváánníí  ((2288  ddíívveekk))    2211..  44..  22001133  

SSeettkkáánníí  mmeettooddiikkůů  pprreevveennccee  ssoocciiáállnněě  ppaattoollooggiicckkýýcchh  jjeevvůů  1144..  55..  22001144  ((vveeddllaa  MMggrr..  DDiivvííšškkoovváá))      

  ((ppooddrroobbnněějjii  vviizz  ppřříílloohhaa  čč..  88))  

  

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

vvyycchháázzeejjííccíícchh  žžáákkůů::    

  

ŠŠkkoollaa  22001144    --  vvýýssttaavvaa  ssttřřeeddnníícchh  šškkooll  aa  ooddbboorrnnýýcchh  uuččiilliiššťť  

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

ZZvveeřřeejjňňoovváánníí  nnoovviinneekk  vv  oobbllaassttii  vvoollbbyy  ppoovvoolláánníí  nnaa  nnáássttěěnnccee  šškkoollyy  vv  11..  ppaattřřee  

PPrraavviiddeellnnéé  kkoonnzzuullttaaccee  ss  vvýýcchh..  aa  kkaarriiéérrnníímm  ppoorraaddcceemm  

  

cchh))  SSppoorrttoovvnníí  ssoouuttěěžžee::  

  

BBěěhh  ddoo  MMáácchhoovvýýcchh  sscchhooddůů  ––  22..  mmííssttoo  mmeezzii  vvššeemmii  lliittoomměěřřiicckkýýmmii  šškkoollaammii  2200..  99..  22001144  



OOrriieennttaaččnníí  bběěhh  PPlloosskkoovviiccee    22..  1100..  22001133  

FFlloorrbbaalloovvýý  ttuurrnnaajj  žžáákkyyňň  88..  ––  99..  ttřříídd  2277..  1111..  22001133  

ZZáávvooddyy  vv  ppllaavváánníí  žžáákkůů  11..  ssttuuppnněě    44..  1122..  22001133  

FFlloorrbbaall  cchhllaappccůů    kkaatt..  IIIIII..  ––  22..  mmííssttoo  vv  ookkrreessnníímm  kkoollee    pprroossiinneecc  22001133      

ZZáávvooddyy  vvee  vveesslloovváánníí  nnaa  vveessllaařřsskkýýcchh  ttrreennaažžéérreecchh    55..  22..  22001144  

BBaasskkeettbbaall  cchhllaappccůů  kkaatt..  IIIIII  ––  22..  mmííssttoo  vv  ookkrreessnníímm  kkoollee    bbřřeezzeenn  22001144    

TTuurrnnaajj  vv  ppřřeehhaazzoovvaannéé  55..  ttřřííddyy  88..  44..  22001144  

MMccDDoonnaalldd  ccuupp  vv  kkooppaannéé  2244..  44..  22001144  

PPoohháárr  rroozzhhllaassuu      --    22..  mmííssttoo  mmllaaddššíí  žžáákkyynněě  ((zz  2222  šškkooll))    1144..  55..  22001144  

MMaassaarryykk  ccuupp  vvee  ffoottbbaalluu  2288..  55..  22001144  

FFlloorrbbaalloovvýý  ttuurrnnaajj  MMaassaarryykkoovvyy  zzáákkllaaddnníí  šškkoollyy  66..  66..  22001144  

  

ii))  OOssttaattnníí  ssoouuttěěžžee::    

  

  AAssttrroooollyymmppiiááddaa  ––  kkaatteeggoorriiee  EEFF  ––  77..  mmííssttoo  VV..  KKiirrsscchhnneerr,,  1155..  mmííssttoo  ––  HH..  RRaazzssyykkoovváá  

AAssttrroooollyymmppiiááddaa  ––  kkaatteexxee  GGHH  ––  22..  mmííssttoo  RR..  KKvvěětt,,    55..  mmííssttoo    VV..  KKaaššppaarr,,    

77..  mmííssttoo  TT..  MMáálleekk  

MMaatteemmaattiicckkáá  oollyymmppiiááddaa    55..  rrooččnnííkk  ––  44  žžááccii  ppoossttoouuppiillii  ddoo  ookkrr..  kkoollaa  

MMaatteemmaattiicckkáá  oollyymmppiiááddaa  66..  ––  88..  rrooččnnííkk  ––  ookkrreessnníí  kkoolloo  ––  22..  mmííssttoo  RR..  KKvvěětt,,  

  77..  MMííssttoo  AA..  RRaasszzyykkoovváá  

PPyytthhaaggoorriiááddaa  ––  ookkrreessnníí  kkoolloo  ––  77..  mmííssttoo  

FFyyzziikkáállnníí  oollyymmppiiááddaa  ––  ookkrreessnníí  kkoolloo  99..  mmííssttoo  JJ..  HHeejjhhaall,,  1188..  mmííssttoo  MM..  VVooddáákkoovváá  

FFyyzziikkáállnníí  oollyymmppiiááddaa  ––  kkrraajjsskkéé  kkoolloo  ––  2299..  MMííssttoo  JJ..  HHeehhaall  

MMaatteemmaattiicckkýý  kkllookkaann  22001144  ––  šškkoollnníí  kkoolloo  ––  zzúúččaassttnniilloo  ssee  334411  žžáákkůů  šškkoollyy  

MMaatteemmaattiicckkýý  kkllookkaann  22001144  ––  66..  rrooččnnííkkyy  --  55..  mmííssttoo  vv  ČČRR    

AArrcchhiimmeeddiiááddaa  ––  ookkrreessnníí  kkoolloo  ––  77..  mmííssttoo  RR..  KKvvěětt,,  BB..  CCaabbaallkkoovváá,,  KK..  HHeejjhhaalloovváá  

SSoouuttěěžž  mmllaaddýýcchh  zzddrraavvoottnnííkkůů  ––  ookkrreessnníí  kkoolloo    11..  mmííssttoo  2255..  44..  22001144  

SSoouuttěěžž  mmllaaddýýcchh  zzddrraavvoottnnííkkůů  ––  kkrraajjsskkéé  kkoolloo  44..  mmííssttoo    77..  66..  22001144  

MMiissttrroovvssttvvíí  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy  šškkoollnníícchh  ddrruužžsstteevv  vv  ššaacchhuu  ––  2200..  mmííssttoo  

OOllyymmppiiááddaa  vv  aanngglliicckkéémm  jjaazzyyccee  ––  ookkrreessnníí  kkoolloo  ––  22..  mmííssttoo  HH..  RRaasszzyykkoovváá,,  

  44..  mmííssttoo  MM..  NNgguuyyeenn  

ZZeemměěppiissnnáá  oollyymmppiiááddaa  ––  66..  --77..  ttřřííddyy  --  ookkrreessnníí  kkoolloo  ––  22..  mmííssttoo  BB..  CCaabbaallkkoovváá,,  99..  mmííssttoo  JJ..  

  SStteehhllííkk  

ZZeemměěppiissnnáá  oollyymmppiiááddaa    --  88..  ––  99..  ttřřííddyy  ––  ookkrreessnníí  kkoolloo  ––  44..  mmííssttoo  aa  66..  mmííssttoo  

1100..  mmííssttoo  MM..  KKuubbeellkkaa  

OOllyymmppiiááddaa  vv  nněěmmeecckkéémm  jjaazzyyccee  ––  ookkrreessnníí  kkoolloo  ––  55..  mmííssttoo  MM..  VVooddáákkoovváá  

OOllyymmppiiááddaa    vv  ččeesskkéémm  jjaazzyyccee  ––  ookkrreessnníí  kkoolloo  ––  66..  mmííssttoo  VV..  GGrriinnddlleerroovváá  

DDěějjeeppiissnnáá  oollyymmppiiááddaa  ––  ookkrreessnníí  kkoolloo  ––  1111..  mmííssttoo  HH..  RRaasszzyykkoovváá  

PPřříírrooddnníí  žžiivvllyy  ––  vvýýttvvaarrnnáá  ssoouuttěěžž  DDDDMM  RRoozzmmaarrýýnn  LLiittoomměěřřiiccee  --    11..  BB  aa  22..  ssttuuppeeňň  

ŠŠkkoollnníí  ttuurrnnaajj  vv  SSUUDDOOKKUU  ––  cceelláá  šškkoollaa    

LLiittoomměěřřiicckkáá  nnoottiiččkkaa  ––  vvyyssttoouuppeenníí  ssbboorruu  BBoobbuullkkyy  vv  rráámmccii  ffeessttiivvaalluu    66..  --  99..  ttřřííddyy    

2255..  44..    22001144  --  ddiipplloomm  

ZZiimmnníí  ppřříírrooddoovvěěddnnáá  ssoouuttěěžž  66..  ––  88..  ttřřííddyy      

  

jj))  EExxkkuurrzzee::  

    

Planetárium Teplice      10. 9. 2013 4. ročníky 

Historické centrum Litoměřic     26 . 9.  2013 5.A  

Letecká záchranná služba Ústí nad Labem   14. 10. 2013 5.A 

Kavárna pro nevidomé     6. 12. 2013 6.B, 8.B 

Mýdlárna v Růžové      11. 12. 2014  3.A, 3.B 



Národní technické muzeum Praha    10. 4. 2014 6.B 

Ústí nad Labem – Muzeum, Cinemacity   14. 4. 2014 7.B, 8.A 

Židovské Město Praha a výstava Giganti doby ledové 22. 4. 2014 7.A 

Přírodovědná vycházka Bílé stráně Litoměřice  6. 5. 2014 2.A 

Hrad Kost       21. 5. 2014 4. ročníky 

Den kostelů –kostel Všech svatých Litoměřice  23. 5. 2014 4.A, 4.B, 6.A, 7.A, 

          9.A 

Památník Terezín      26. 5. 2014 7. A, 7.B 

Svíčkárna Šestajovice  a čokoládovna Praha   5. 6. 2014 1.A 

Česká zemědělská univerzita Praha    24. 6. 2013 9. ročníky   

Přírodovědná vycházka Bílé stráně Litoměřice  25. 6. 2014 1.B 

 
k) Další aktivity ve prospěch dětí a rodičů: 

  

  CCyykklloohhaappppeenniinngg  vv  rráámmccii  ZZddrraavvééhhoo  mměěssttaa  LLiittoomměěřřiiccee        55..  99..  22001133  vvyybbrraanníí  žžááccii  šškkoollyy  

DDeenn  ss  ppoolliicciiíí              1177..  99..  22001133    11..AA,,  11..BB  

TTeemmaattiicckkýý  oobbrraazzoovvýý  ddookkuummeenntt  kk  7755..  vvýýrrooččíí  ppooddeeppssáánníí  MMnniicchhoovvsskkéé  ddoohhooddyy  zzáářříí--řřííjjeenn  22001133    

                      cceelláá  šškkoollaa  

PPřřeeddnnáášškkaa  ZZddrraavváá  ppěěttkkaa          77..  1100..  22001133          22..BB,,  33..AA,,  33..BB  

IInntteeggrroovvaannýý  zzáácchhrraannnnýý  ssyyssttéémm  ––TTvvůůjj  oocchhrráánnccee    99..  1100..  22001133    55..  ttřřííddyy    

DDýýňňoovv  ––  ssoouuttěěžž  oo  nneejjkkrráássnněějjššíí  ddýýňňoovvoouu  ssoocchhuu    11..  1111..  22001133    cceelláá  šškkoollaa    

VVííttáánníí  oobbččáánnkkůů              44..  1111..  22001133  šškkoollnníí  ddrruužžiinnaa    

CCyykklluuss  ppřřeeddnnááššeekk  TTeecchhnniikkaa  vveerrssuuss  žžiivvoottnníí  pprroossttřřeeddíí  lliissttooppaadd  --ččeerrvveenn  99..  ttřřííddyy  

Mikuláš – čerti a andělé     5. 12. 2013    žáci 9. ročníků pro 1. stupeň 

Slavnostní rozsvěcení vánočního stromku ve škole   9. 12. 2013  celá škola 

Vánoční besídka pro rodiče     12. 12. 2013   2. A, 5. B 

3. Reprezentační ples Masarykovy základní školy   13. 12. 2013 zaměstnanci školy a 

           rodiče  

PPřřeeddnnáášškkaa  aa  pprroommííttáánníí  AAuussttrráálliiee  ––  kkiinnoo  MMáájj      1188..  1122..  22001133      22..  ssttuuppeeňň  

TTeessttoovváánníí  žžáákkůů  ssppoolleeččnnoossttíí  MMeennssaa  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy      2222..  11..  22001144            5577  žžáákkůů  šškkoollyy    

KKaarrnneevvaall  nnaa  lleedděě            2211..  22..  22001144    11..  ssttuuppeeňň  

PPřřeeddnnáášškkaa  aa  pprroommííttáánníí  IInnddoonnééssiiee  zzeemměě  LLiiddoojjeeddůů  ––  kkiinnoo  MMáájj  33..  44..  22001144      22..  ssttuuppeeňň  

DDeenn  ZZeemměě              2222..  44..  22001144    11..BB,,  44..AA,,  44..  BB  

EEKKOOffiillmm  kkiinnoo  MMáájj            2255..  44..  22001144        77..AA,,  77..BB  

PPrroojjeekktt  EEggyypptt  pprroo  11..  ssttuuppeeňň          2244..  44..  22001144    66..BB  

ČČaarroodděějjnniiccee                  3300..  44..  22001144  šškkoollnníí  ddrruužžiinnaa,,  

                  rrooddiiččee,,  dděěttii  11..  ssttuuppnněě      

BBrriittsskkýý  ddeenn              3300..  55..  22001144        cceelláá  šškkoollaa  

DDeenn  dděěttíí    --  ppoořřááddaallyy  99..  rrooččnnííkkyy  pprroo  11..  ssttuuppeeňň  aa  mmaatteeřřsskkéé  šškkoollyy  22..  66..  22001144  

HHaassiiččsskkéé  ssllaavvnnoossttii  LLiittoomměěřřiiccee        66..  66..  22001144    11..AA    

DDoo  žžiivvoottaa  bbeezz  kkaarraammbboollůů          1177..  66..  22001144          99..  rrooččnnííkkyy  

DDeenn  ppoolliicciiee              2200..  66..  22001144    44..  ttřřííddyy  

SSllaavvnnoossttnníí  ppřřeeddáávváánníí  vvyyssvvěěddččeenníí            2277..  66..  22001144      

    

    

ll))  FFaaiirr  ttrraaddee::  

    

OOssllaavvaa  uudděělleenníí  ttiittuulluu  22  vvýýrrooččíí  uudděěllěěnníí  ttiittuulluu    11..  FFaaiirr  ttrraaddeeoovváá  šškkoollaa  vv  ČČRR    1155..  22..  22001144    

FFaaiirrttrraaddeeoovváá  ssnnííddaanněě    1100..  55..  22001144  

FFeessttiivvaall  DDUUNNDDUUNN  AAffrriikkaa  ––  zzaajjiiššttěěnníí  oobbččeerrssttvveenníí  ffaaiirrttrraaddeeoovvýýmmii  vvýýrroobbkkyy    pprroo  

úúččaassttnnííkkyy  1133..  66..  22001144  



VVáánnooččnníí  pprrooddeejj  mmuuffffiinnůů  aa  ssbbíírrkkaa  pprroo  MMaallaawwii        

PPrraavviiddeellnnýý  pprrooddeejj  ffaaiirr  ttrraaddeeoovvýýcchh  vvýýrroobbkkůů  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    



PPřříílloohhaa  čč..  55  //  22  

  

  

22))  ZZÁÁJJMMOOVVÁÁ  ČČIINNNNOOSSTT::  

  
aa))  VVýýttvvaarrnnýý  aatteelliiéérr--  kkrreessbbaa  aa  mmaallbbaa      ((66..  ––  99..  ttřřííddyy))            77  žžáákkůů  

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

cc))    ŠŠkkoollnníí  ččaassooppiiss          ((66..  --  99..  ttřřííddyy))    1100  žžáákkůů  

dd))    KKrroouužžeekk  ffyyzziikkyy          ((77..  --  88  ttřřííddaa))    1100  žžáákkůů  

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

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

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

ii))  FFllééttnnaa                  ((11..  --  77..  ttřřííddaa))    1111  žžáákkůů  

kk))    BBaasskkeettbbaalloovvýý  kkrroouužžeekk      ((11..––  55..  ttřřííddaa))    2233  žžáákkůů  

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

nn))    PPěěvveecckkýý  ssbboorr  BBoobbuullkkyy      ((55..--  99..  ttřřííddyy))    1166  žžáákkůů  

  
  

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

VVoollbbyy  ddoo  ppoossllaanneecckkéé  ssnněěmmoovvnnyy  PPČČRR    2255..  --  2266..    1100..  22001133  

VVoollbbyy  ddoo  eeuurrooppaarrllaammeennttuu  EEUU  2233..  ––  2244..  55..  22001144  

SSppoorrttoovvnníí  ddeenn  zzaamměěssttnnaannccůů  oobbeeccnníícchh  aa  mměěssttsskkýýcchh  úúřřaaddůů  1122..  66..  22001144  

  

  

    

  

44))  VVYYUUŽŽIITTÍÍ  ŠŠKKOOLLNNÍÍHHOO  HHŘŘIIŠŠTTĚĚ::  

  

SSttrreeeettbbaallll  ––  ttuurrnnaajj  mmllááddeežžnniicckkýýcchh  aa  sseenniioorrsskkýýcchh  ttýýmmůů        

    

ŠŠkkoollnníí  fflloorrbbaalloovvéé  aa  ffoottbbaalloovvéé  ttuurrnnaajjee  MMaassaarryykkoovvyy  ZZŠŠ  ––  šškkoollnníí  lliiggaa  

    

OOkkrreessnníí  kkoolloo  ffoottbbaall  ––  MMaarrkkvvaarrtt  ccuupp      

SSppoorrttoovvnníí  ddeenn  GGJJJJ  ––      

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 2015 

 
1. Oprava stropů v hlavní budově (závěrečná fáze)…………….350 000 Kč 

2. Výměna oken v hlavní budově …………………………….2 500 000 Kč 

3. Oprava běžecké dráhy………………………………………..500 000 Kč 

4. Oprava umělého povrchu hřiště……………………………….40 000 Kč 

5. Malování.…………………………………………………….100 000 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  

  

  

  



Příloha č. 9 

 

RŮZNÉ 
 

 Potvrzení fondu SIDUS o účasti Masarykovy základní školy ve veřejné sbírce  

 

 Statistika provedeného testování IQ 

 

Certifikát absolvovaného projektu Prevence rizikového chování dětí a mládeže aneb Jak 

prožít šťastné  dětství 
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I. Základní informace: 

 

 

Školní metodik prevence a jeho povinnosti 

 
Mgr. Pavel Vrána (aprobace: II. st. ZŠ Ov – Fj), délka praxe: 9 let, absolvovaná školení/kursy v období 

2013/2014 :    

 
 Finanční gramotnost - březen, 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. 

 Vede písemné záznamy umožňující doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika 

prevence, navržená a realizovaná opatření. 
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 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 

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

psychologů, lékařů, pracovníků policie a pracovníků jiných institucí. 
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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 

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 
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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 2013/2014 – zmapování situace ve škole pro stanovení 

cílů MPP 

 

Metodické pokyny, zákony a vyhlášky využité ke zpracování MPP 

 
Škola měla ve školním roce 2013/2014 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 
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/file/28077
http://www.msmt.cz/vzdelavani/metodicky-pokyn-k-prevenci-a-reseni-sikanovani-u-zaku-skol-a
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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 2013/2014 nedošlo v oblasti SPJ k situaci, která by vyžadovala řešení s MP nebo 

Policií ČR.  

V 6. ročníku došlo k opakované neomluvené absenci jednoho žáka. Bylo přijato opatření důsledné 

kontroly školní docházky a průkazné omlouvání žáka v den nepřítomnosti nebo předem. 

V 8. ročníku  došlo k agresivnímu chování jednoho z žáků vůči spolužákům ve třídě. Následně bylo 

přijato a na pedagogické radě odhlasováno kázeňské opatření včetně rasantní domluvy dotyčnému 

žákovi. 

 

Méně vážné případy z oblasti patologických jevů řešili třídní učitelé v třídních kolektivech, i 

spoluprací s rodinou tak, že nedošlo k jejich progresi. Toto považujeme za úspěch a budeme tento 

způsob řešení problémů využívat i v budoucnu. Provedené preventivní aktivity byly všemi zúčastněnými 

přijímány kladně.  

 

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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Vzdělávání pedagogů ve školním roce 2013/2014 

 

Vzdělávání v oblasti primární prevence:  
 

Název a odborné zaměření 

vzdělávání 

Počet 

hodin 

Datum 

konání 

Počet 

školených 

pedagogů 

Setkání metodiků prevence 

pořádané PPP Litoměřice 

15 4 setkání 

v průběhu 

roku 

1 

 

 

Aktivity pro žáky, preventivní programy na škole, zapojení do KPPP 
 ve školním roce 2013/2014 

 
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/ 

zajištění 

Protidrogová prevence – přednáška Nízkoprahové centrum OÁZA 8.A  

 

22. 10. 

2013 

PPP Litoměřice 

Přednáška Mezilidské vztahy 2.A Březen 2014 ŠMP 

Normální je nekouřit, KD Litoměřice, 9. ročníky Červen 2014 Pí. Kuldová, 

Mudr. Karel 

Kubát 

Do života bez karambolů,  9. ročníky 

 
17. 6. 2014    Hasiči, Policie 

Litoměřice 

Den policie, 4. třídy 20.6. 2014  

Prevence rizikového chování dětí a mládeže 1.-9. ročník Duben 

2014 

Česká pojišťovna 

Pan Luňáček 

 

   

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

beseda První pomoci. 

 

Autoevaluace 

 
Minimální preventivní program je zaměřen na předcházení takových rizikových jevů, jako jsou: 

 agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím 

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

xenofobie, homofobie 

 záškoláctví,  

 závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling 
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 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. 

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.  
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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 2014/2015 

 

Jednotlivé cíle 
 

 provádět primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků 

 zajistit průběžné vzdělávání pedagogů v problematice SPJ 

 vést žáky ke zdravému životnímu stylu 

 podporovat u žáků sociální a osobnostní rozvoj 

 rozvíjet sociálně komutativní dovednosti dětí 

 podporovat a usměrňovat vlastní aktivitu žáků při řešení problémů 

 uplatňovat pestrost preventivní práce se žáky 

 zapojit do práce celý pedagogický sbor 

 snažit se o vytvoření partnerských vztahů mezi učitelem a žákem 

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

 vytvořit podmínky pro smysluplné využívání volného času dětí 

 rozšířit spolupráci se zákonnými zástupci žáků 

 rozvíjet spolupráci s dalšími institucemi v oblasti sociálně patologických jevů 

 získávat prostředky na preventivní činnost z grantových programů 

 
 

Priority MPP 

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

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

dovednostech, metody spolupráce, kooperace, činnostního učení, metody kritického myšlení, 

aktivní sociální učení, individuální přístup ...),  zdravý životní styl, pozitivní klima ve škole 

respektující individualitu 

 vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času dětí 

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

šikany a prevence problémů ve výchově a vzdělávání dětí 

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

patologických jevů a uplatňování různých forem a metod umožňujících včasné zachycení 

ohrožených dětí 
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 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  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 

 

2. stupeň 

 

Vyučovaný 

předmět 

Preventivní aktivita a její zaměření,  

způsob jejího vedení 

(např. předávání informací, prožitková aktivita,…) 

Učitel 

Bude doplňováno v průběhu školního roku 2014/2015 

 Prevence sociálně patologických jevů, jejich rozpoznání, 

nebezpečí užívání návykových látek, vliv na život jedince 

ŠMP + TU 
 

 Kriminalita mládeže, právní odpovědnost Uč. VKO 

 Projekt Řekni drogám NE – soubor DVD s tématikou drog, 

kouření a alkoholu  

Uč. VKZ a VKO 

K-centrum 

 Rizika spojená se vznikem závislosti na herních automatech a 

sázkách 

Uč. VKZ 

 

Jednorázové aktivity pro žáky 
 

Název aktivity, akce Datum Realizátor 

Bude doplňováno v průběhu školního roku 2014/2015 
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Volnočasové aktivity pro žáky – viz Výroční zpráva 2014/2015  

 

 

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 2014/2015 
    

    

    

 

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 2014/2015 
    

    

    

 

 

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 2014/2015 
    

    

    

 
 

Spolupráce školy s rodiči žáků 
 

Aktivity pro rodiče 
 

Název aktivity Datum 

konání 

Realizátor, 

přednášející 
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Informace o prevenci SPJ, Metodický pokyn Čj. 

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

s užíváním návykových látek 

podzim 2014 Třídní učitelé 

Informace o problémech spojených se šikanou, jejího 

rozpoznání a řešení problému 

jaro 2015 Třídní učitelé 

 

Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči 
 

Název aktivity Datum konání Vedoucí 

programu 

Bude doplňováno v průběhu školního roku 2014/2015 
Vánoční zpívání Prosinec 2014 pedagog ZŠ 

Velikonoční zpívání Duben 2015 pedagog ZŠ 

   

   

   

 

 

 

IV. Závěrečné informace 

 

 Datum  Podpis 

ředitele/ředitelky školy 
Seznámení ředitele/ředitelky školy s MPP   

Seznámení pedagogického sboru školy s MPP   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 
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c) braní a poškozování věcí 

d) vymáhání věcí a peněz, krádeže 

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

 

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

b) ne 

 

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

b) ne 

 

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

b) ne 

 

5. Jak často k šikaně docházelo? 
a) nikdy 

b) každý den 

c) dvakrát nebo třikrát za měsíc 

d) několikrát do roka 

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

 

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

b) děvčata z naší třídy 

c) starší žáci 

d) mladší žáci 

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

 

7. Kde se šikanování odehrávalo? 
a) ve třídě 

b) na WC nebo v šatně 

c) cestou do školy nebo ze školy 

d) mimo školu 

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

 

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

b) v letošním školním roce 

 

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 
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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………………………………………… 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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: 
……………………………………………………………………………………………………………………

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

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

………………………………………… 

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) 
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jiné drogy           

výherní automaty           

 

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

všechny řádky a zakřížkuj)? 

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

jednou občas pravidelně 

Pije alkohol?     

Kouří cigarety?     

Kouří marihuanu nebo hašiš?     

Užívá jiné drogy?     

Schválně ničí různé věci?     

Krade, nebo se zabývá jinou trestnou činností?     

Ubližuje ostatním, šikanuje, vydírá?     

Hraje na výherních automatech?     

 

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

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

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

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

- nevím, že by někdo chodil za školu 
 

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

 

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

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

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

poslech hudby  návštěva diskoték, zábav, koncertů  

televize, video  posezení v kavárně, restauraci  

hra na počítači nebo internetu…  sport  

příprava do školy  sběratelství  

ZUŠ, cizí jazyky  příroda  

četba knih, časopisů  víceméně nic, nudím se  

kroužky  jinak…(napiš jak) …………………………… 

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 

http://www.msmt.cz/
http://www.nidm.cz/
http://www.icm.cz/
http://www.ippp.cz/
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Kontakty – IPPP, Pedagogicko psychologické poradny, Speciálně pedagogické centra, Střediska 

výchovné péče, Poskytovatelé služeb pro děti a mládež. 

 

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

Škola podporující zdraví, Odborná skupina prevence závislostí 

 

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

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

 

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

Programová nabídka vzdělávacích akcí (další vládní priority). 

 

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

http://www.skolaonline.cz   

Projevy rizikového chování, rámcové vzdělávací programy. 

 

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

Sociálně patologické jevy. 

 

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

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

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

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

(Safer Internet Day). 

 

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti:  

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

Informační portál o ilegálních a legálních drogách 

 

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

Odborné publikace – monografie, metodika, výzkumné zprávy 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

http://www.szu.cz/
http://www.csicr.cz/show.aspx?id=46&Lang=1&Theme=7&Section=21&Rubric=41
http://www.vuppraha.cz/
http://www.nidv.cz/
http://www.skolaonline.cz/
http://www.ceska.skola.cz/
http://www.mvcr/
http://www.drogy-info.cz/
http://www.vlada.cz/
http://www.aids-hiv.cz/
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Petr Ho5ek

Od: "Karel Kynzl" <reditel@masarykovazs.eu>
Komu: <zastupce@masarykovazs.eu>
Odesl6no: 27 . bfezna 2014 12:03
Piedm6t: Fw: Fond Sidus - Potvzenido vyrodni zprAvy CRM:0001045

---- Original Message ----
From: Jana Slov6ckova
To: Kvnzl. Karel
Sent: Thursday, March 27,2014 10:51 AM
Subject: Fond Sidus - Potvrzeni do vyrodni zprAvy CRM:0001045

Fond Sidus, o.p.s.
Prim6torskiL 40
180 00 Praha 8

- .rrbl 
&

WW"''.,"';:;:&f,idW
vracime d6tem *smcvv

Y Prcze dne27.3.2014 10:50

Potvrzujeme, Ze Masarykova zSkladni 5ko1a Litomdiice, Svojsikova 5 , Svojsfkova 5 ,

Litom6fice
se zfdastnila Veiejn6 sbirky d. S-MHMP/95881512012.

Sbirku poiildh spolednost Fond Sidus, o.p.s.
Pro tuto sbirku vySe uveden6 Skola utrLila 780,00 Kd

?rirn&rarsld {0, 18000 Prnhs I
ItO: 27.5e1d33

27.3.20t4



Petr [oi9!

od:
Komu:
Odesl6no:
Piedm6t:

,, K2rel Kvnzl" <reditel@masarytovazs' 
eu>

:1::';:;@m asary kovazs' eu >

;e"=.ffi#d i + i{o1,,"n 
i do v,f ro6n i zpritw c RM : 000 1 844

iil,Hno Sidus - Poh

;;;fi$xgff:3flil-

ihffim*S,::i?;,3*l?f"'',1#u.,zprauvcRM:0001844

Fond Sidus, o'P's'

Primitorski 40

180 00 Praha E

&

ffi
*.m$**t*st

V Praze &te 15'4'2014 12"55

potvrzujeme, ze Masarykova z&ladni skola.-]--,itcmmice' 
svoisikova 5 ' 

svojsikova 5

sezmdastn*anu*:$#**Wf"-'ffi :
'* 

t'i."$u$i \nf$€ weoene skola utr

15.4.2014



Strinkal z2

Petr Ho5ek

Od: "KarelKynzl" <reditel@masarykovazs'eu>

Komu: <zastuPce@masarykovazs'eu>

Odesl6no: 15. dubna 201413:09
if"aratt Fw: Fond Sidus - Certifik6t d6rce CRM:0001847

--- Original Message ---
From: Jana Slov6dkov6
To: Kvnzl. Karel
Sent:TGsOaY, APril 1 5, 2014 12:56 PM 

- -
5"-riil,"tt r"nd'sidut - Certifik6t ddrce CRM:0001847

@_Y* *

Fcffidlids*
vracimed€ffim rismsry

udSluje certlftktt dArce za pomoc pii Veieine

sbf rG s-Rfi t-fi s,Ipd$sss't sffist 2 Fondu sidus,

o.p.s. V$nos ze sbgr*qp ie ur&rn na vybaveni

cetlrgcrr kravotnicl$d] zarizenf - Pdlatricke
Lti-iky t-IK 2. LF v Pr#e &$oto[e- Detske Kliniky

Fhi v Onornouc$ a na Wrmoe individr;&lnim
pacier$dtm-

Masarykova z6k]adni *ko[a [jtom€fice, Svojslkova' 
Svcisilseva 5, LKorn€flee, 412 01

vydarn$ dne 15,4-ZS'$4 12:55

15.4.2014
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Mensa eesk6 republiky
Adresa: Spanielova 111U19, 163 00 Praha 6 ryrvw.mensa,cz

Testujici: Iva Berdikov6,iva. bercikova@mensa.cz, 602840526

SransnKA pRovEDENEHo rESTovANl lCl

S konkr6tni informaci o v'fsledku testu pracuje Mensa jako s piisn€ driv€rnou a dostane ji pouze
testovand osoba.

V minutfch dnech absolvovata 66st Va5ich 26k& vstupni test do Mensy eR. UTsrcOky testovdni byly
ndsledujici:

Srotn: Masarykova Z$, Litom6rice

TERMIN TESTOVAN 1: 22.1 .201 4

CELKOW POCET OTESTOVANYCH VE VEKU 8 A2 15LET: 57

Vypracovala Iva Berdlkov6

Informace o Mense Cn,lelicn aktivitdch a testovdnf najdete na internetov6 adrese www.mensa.cz

Velmi d6kujeme za spoluptAcl a pomoc pii oryanizaci testovlni. Redi s Vimi budeme
spolupracovat i pli dal5ich piileZitostech.

v Brn6 dne 11. 2.2014

Tom65 Blumenstein

$m"n." je mezin6rodni organizace sdruZujici lidi s lQ mezihornimi dvdma procenty populace a m6
pies 100.000 dlen& ve sto zemich sv6ta. Mensa CR nabizi svfm 2000 dlentrm ivefejnosti intelektu6lni
stimulaci prostiednictvim z6jmouich skupin, mistnich i celost6tnich setkdnf, piednd5ek, exkuzl,
a pfedev5im pidtelsk6ho prostiedi. Mensa Cn vyOava dasopis, je ziizovatelem gymndaia pro nadan6
ddtl, podporuje rozvoj nadanfch d6ti po cel6 republice, prov6di testovdni lQ veiejnosti.

teO: +szqgsgr / Reglstraae: obdansld sdruieni u ruv esrn tj. Ust459/L 21.3. 1991 a MV eR dj. W1-23{s/93 28.3. 1993.

INTELIGENCNi
PASMO

PODPRT]MER PROMER NADPROMER VYSOKY
NADPRI]MER

VELMIVYSOI(Y
NADPROMER

IQ 89 a m6n6 90 - 109 110-119 120 - 129 130 a vice

percentily 25 a m6n6 26 -75 76 -90 91-98 99 - 100

ZAci6-7lel 1 2 4 2

idci8-9let 1 4 6 7 3

Z:itci 1O - 12 let 3 3 3 3

Z6ci 13- 15]et 2 2 4 7

celkem 1 10 13 18 15



F L'.'-C l f J-

LCTTIFKAI
Ndzev SkolY:

Adresa Skoly:

I rQ

Potvaujeme, Ze rniSe uvedend,Skola 0sp65n[ absolvovala p'ojekt

Prevence rizikov6ho chovSni d6ti a ml{deZe

aneb fak Proiit Stastn6 dEtstvi

a ziskala inter,aktivni uiebnici od Nadace iesk6 pojiStovny'

Datum qystaveni: l*. 1,04
Za eeskou pojiStovnu a.s. vystavil:

tr
3v

r
aD ta
__T ta

#t

{

NADACE
cEsxE polt5iovNY

-9*t
.,

E etslo PoJlSiovNA


