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„Respekt, odpovědnost, slušnost - nejsou to jen slova…“ 
 

 

 

 

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:   731 612 143 

 

E-mail:  reditel@masarykovazs.eu 

 

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

 

Motto školy: „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.“  

Škola se nachází v centru města naproti 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, objekt SOŠ Pohoda a MŠ Klubíčko.  

Masarykova základní škola Litoměřice je od roku 2012 1. FAIR 

TRADEOVOU ŠKOLOU v České republice. 24. 4. 2017 škola obdržela cenu Fair 

tradový počin roku 2016. 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. Díky tomu, že je žákům umožněna zkouška z anglického jazyka 

úrovně KET a PET, se škola stala ve školním roce 2014/2015 BRITISH COUNCIL 

PARTNER INSTITUTION. V průběhu roku 2017/2018 škola získala i certifikát 

pomoci spolku FOR HELP s.r.o. – FOR HELP – AUTISMUS z.s., jehož cílem je 

vybudování farmy pro hipoterapii autistických dětí.  

K charakteristice Masarykovy základní školy patří výuka některých předmětů 

v anglickém jazyce již od první třídy (projekt běží 14. rokem). Důraz je kladen na 

rodinnou atmosféru školy, zvyšování úrovně mezilidských vztahů a rozvoj 

cizojazyčných i pohybových dovedností dětí.  

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

trampolínou, 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 kurt pro cvrnkání kuliček. Kromě 

zahrady patří ke škole rovněž sportovní hřiště, jež je jedno z největších a 

nejvyužívanějších ve městě. Součástí sportovního areálu je rovněž beach volejbalové 

hřiště. Škola také provozuje půjčovnu lyží pro žáky i veřejnost.  

Nevýhodou Masarykovy základní školy je absence tělocvičny, jež je 

nahrazována využíváním tělocvičen GJJ a TJ Sokol.  

Škola nemá samostatné šatny a chybějí i odborné učebny pro přírodovědné i 

humanitní obory. Projekt na vybudování odborných učeben v podkroví školy, 

financovaný s projektů EU nebyl však schválen.  

Dne 24. 11. 2017 dostala škola významnou návštěvu. Do školy zavítal ministr 

školství, mládeže a tělovýchovy, prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. spolu 

s doprovodem.   Profesor Štech v neformálním jednání ocenil jazykovou přípravu žáků 

na škole v rámci Anglického programu ve spolupráci se spolkem Easy english, 

seznámil se fair tradovými aktivitami. Na závěr své návštěvy navštívil ministr Štech 

první a třetí třídu, kde právě probíhala bilingvní výuka výtvarné výchovy a pracovních 

činností. Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. je již druhým ministrem školství, mládeže a 

tělovýchovy České republiky, který zavítal na Masarykovu základní školu 

v Litoměřicích za uplynulé 2 roky.    



Ve dnech 6. – 11. 5. 2018 navštívila školu výprava pedagogů a žáků z italské 

školy Cavalese. Jednalo se o spolupráci s SŠPHS Litoměřice v rámci naplňování 

podmínek projektu ERASMUS, jejímž účastníkem SŠPHS Litoměřice byla. 

 

 

 

 

c) Popis školy: 

 

Hlavní budova :  
18 učeben, z toho 17 kmenových  tříd, 3 třídy slouží jako 3 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 

Školní hřiště a kurty 

Běžecká dráha 

Beach volejbalové hřiště 

Sektor pro vrh koulí 

            

 Stavy  žáků ve školním roce 2017/2018   
 

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

         

 

2. stupeň ………………………………206 

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

celkem ……………………………….. 479 

 

 

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

 

 

2. stupeň ……………………………..  203 

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

celkem ……………………….………  474 

 

Celkem tříd:   18   1. stupeň - 10 tříd  

2. stupeň – 8 tříd 



 

 

            PRŮMĚR NA TŘÍDU      26,23 

 

Další údaje (k 29. 6.  2018): 

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

  oddělení ŠD      6 

  Předmět speciální pedagogické péče 2 oddělení 

  Pedagogická intervence   2 oddělení 

  dojíždějících žáků ( z 30 obcí )  119      

  integrovaných žáků ( v běžných třídách)  25 

15       1. stupeň   

(z toho 1 těžké sluchové postižení, 1 těžké 

tělesné postižení) 

      10      2. stupeň       

 

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

schůzkách (23. 11. 2017 a 19. 4. 2018), případně po dohodě s vyučujícími kdykoliv 

individuálně.    

 Mimořádné schůzky s rodiči pak proběhly: 1. A dne 14. 9.2017,  1.B  dne 4. 9. 

a 21. 9. 2017, 5.A dne 29. 5. 2018,  

Ve třídě 5.B proběhly schůzky formou osobních konzultací v termínu 23. 11.-

29.11.  2017  

 

14. 6. 2018 proběhla schůzka s rodiči budoucí 1. A, 1.B (šk. rok 2018/2019). 

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 11  projednávání prospěchu, kázně a přestupků žáků proti šk. 

řádu s rodiči. Pedagogická rada školy zasedala ve školním roce  2017/2018 celkem 8 

x.  

 

d) Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami : 

 

ŠVP ZV Masarykova základní škola 3. 9. 2007 

 

Rozhodnutím MŠMT č.j.  MŠMT – 24897/2014 ze dne 14. 7. 2014 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) 

 

e) Údaje o pracovnících:  

 

Personální obsazení školy k 30. 6.  2018: 

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



Učitelé: 

                                                   Evid. stav            přepočt. počet 

 

vedení školy                                         3                     3,00 

učitelé 1. st.     10       10,00 

učitelé 2. st.    14       12,35 

 rodilí mluvčí      2         1,54                 

 

          Celkem učitelů                        29        26,89       

 

1 učitelka   mateřská dovolená       

 

 Asistenti pedagoga:      1   0,50 

 

Vychovatelky ŠD:                              7   4,88 

 

Z toho 1 vychovatelka  mateřská dovolená  

 

            Provozní zaměstnanci: 

 ekonom                                                   1                     1,00                                         

školník           1   1,00 

administrátor-sekretář        1   1,00 

uklízečky                                                 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 

2017/2018. 

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: 25  hospitací v hodinách  a 1 ve školní družině. 

 



Kontroly písemných prací žáků - probíhaly namátkově a v rámci předmětových 

komisí. 

Kontroly klasifikace a kázeňských opatření v systému Edookit – zástupci ředitele 

průběžně kontrolovali klasifikaci a doplňování kázeňských opatření v rámci školního 

informačního systému Edookit. Nedostatky byli s učiteli projednávány individuálně i 

při pedagogických a organizačních poradách. 

Průběžně probíhala kontrola třídní dokumentace, plnění  ŠVP, tematických plánů a 

školního vzdělávacího plánu 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   - dle plánu SŠPHS Litoměřice 

Praxe dalších studentů:    1. KŠPA Litoměřice 

 Souvislé pedagogické praxe studentů 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 : 

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

Spolek Easy English z.s., British Council, 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 a zdravotnictví MěÚ 

Litoměřice, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ Litoměřice, 

Asociace školních sportovních klubů, Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb 

Litoměřice p. o., VOŠ, OA, SOŠ aJŠ s právem státní zkoušky EKONOM, o.p.s., 

Soukromá SOŠ 1. KŠPA Litoměřice s.r.o., Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. 

 

f) Údaje o přijímacím řízení nebo zařazování dětí: 

 

Ukončení povinné školní docházky: 

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

v 9. třídě ….……………..  9. rokem  ……………… 50 

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

            v 8. třídě…………………..9. rokem………………… 0 

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

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

Celkem …..……………………………………………50 žáků 

 

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

Gymnázium ………………………….…. 13 žáků  

Střední školy ……………………………  30 žáků 

SOU - 3leté ……………………………..   7 žáků 



  

Zápis do 1.tříd: 

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

k zápisu ……………………………………  72 

zapsáno …………………………………..    54 

odklad   ……………………………………....8 

převod na jiné školy ………..……………….10  

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

Celkem do 1. třídy …………………….…..  54 

 

Přechod žáků na jiné školy : 

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

do primy GJJ Litoměřice ………………… 7 

 

g) Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání učitelů 

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

            (viz  příloha č. 2) 

 

h) Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

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

            (viz příloha č. 3) 

 

i) Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI  

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

            (viz příloha č. 4) 
     

j) Údaje o školních a mimoškolních aktivitách 

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

            (viz příloha č. 5) 

 

 

k) Opravy a rekonstrukce 2017/2018 

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

Prostředí školy:  

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

  

Hlavním investičním záměrem roku 2017/2018 byl projekt na výstavbu 

jazykových a technických odborných učeben v podkroví školy v rámci IROP 

Severozápad.   V konečném hodnocení projekt neuspěl.  

Zřizovatel zainvestoval drobné stavební opravy a úpravy, jako byla  oprava WC 

pro dospělé v přízemí školy, zvětšení kabinetu v přízemí školy, částečná oprava plotu 

kolem areálu.  

V interiéru hlavní budovy proběhly drobné zednické práce, kabinety a třídy 

vybaveny novým nábytkem. Ve 2 třídách byly osazeny nové tabule.   

Díky sponzorským darům a zapojení fondů došlo k obnově a rekonstrukci 

dětského hřiště v areálu školní zahrady u ŠD. Hřiště bylo vybaveno novou dopadovou 

plochou s houpačkou a prolézačkovým systémem.  

Průběžné byly vymalovány chodby, především v hlavní budově.  

 

 Požadavky na rozpočet (dotace) pro rok 2019: 



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

(viz  příloha č. 6)  
 

l)     Přehled plánovaných tříd a zaměstnanců na šk. rok 2018/2019: 

 

Výuka :               

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

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

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

                                   celkem ………………… 18 tříd 

   

Přehled o plánovaných pracovnících : 

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

vedení školy ………………………………... 3  (úvazek  3,00) 

učitelé 1. stupeň  …………………………...10 (úvazek 10,00) 

učitelé 2. stupeň   …………………………..14 (úvazek 12,26) 

rodilí mluvčí…………………………………3 (úvazek   1,81) 

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

celkem učitelů ………………………………30 (úvazek 27,07)  

 

vychovatelky ……………………………….. 6   ( úvazek 5,07) 

provozní zaměstnanci ……..………………... 6   ( úvazek 5,50) 

správci hřiště………………………………… 2   ( úvazek 2,00) 

 

asistentky pedagoga…………………………...2   (úvazek 1,00) 

 

 

 

m) Přehled tříd a žáků ( k 30. 9. 2017): 

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

1.A …………………….………….. 23 

1.B ………………………….…….. 22 

2.A …………………….………….. 28 

2.B ……………………….……….. 27 

3.A ……………………….……….. 29 

3.B ………..…………….………… 29 

4.A …………….………….………. 29 

4.B ……………………….……….. 28 

5.A  ………………………………...29 

5.B …………………………………29 

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

1. stupeň ………………………….  273 žáků 

 

 

6.A .……………………………...... 24 

6.B .………………………………   23 

7.A .……………………………....   28 

7.B .………………………………   27 

8.A .………………………………   27 

8.B .………………………………   26 



9.A ……………………………….   26 

9.B. ………………………………   25 

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

2. stupeň ………………………….  206  žáků 

 

Celkem na škole:  479  žáků   

(z toho 4 žáci plnili povinnou školní docházku v zahraničí) 

                  

 

n) Školská rada: 

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

(viz  příloha č. 7) 
 

o) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů: 

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

      (viz příloha č. 8) 

 

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

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

Výběrové zjišťování výsledků žáků na úrovni 9. ročníků základních škol   
 Neproběhlo. 

 

Národní testování žáků 5. a 9. ročníků SCIO  - testování bylo iniciováno 

zřizovatelem pro zjišťování měřitelných ukazatelů rozvoje města Litoměřice v oblasti 

vzdělávání v rámci Národní sítě Zdravých měst. Testování 9. ročníků proběhlo 

v listopadu 2017 v oblasti  matematiky, českého jazyka a obecných studijních 

předpokladů. Testování 5. ročníků ve stejných oblastech proběhlo v dubnu 2018. 

Rodiče  a žáci mohli získat osobní srovnání online.  

 

 Mezinárodní zkouška Cambridge ESOL KET a PET 
   Mezinárodní certifikát pořádaný British Council se konal v prostorách 

Masarykovy základní školy v Litoměřicích dne 17. 3. 2018.  Na KET (úroveň A2 

podle SERR - Společný evropský referenční rámec) bylo přihlášeno 18 žáků, na PET 

(vyšší úroveň B1 podle SERR) 9 žáků. Uspěli všichni, z toho KET úroveň A1 složilo 

17 žáků, úroveň B2 1 žák. V certifikátu PET stupnice B1 dosáhl 7 žák a 2 žáci splnil 

úroveň B2. Na účast žáků na testech KET a PET přispěl spolek Easy English z.s. 

tvořený rodiči a zaměstnanci školy. 

 

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

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

  Škola se v roce 2017/2018 do dalšího vzdělávání a celoživotního učení nezapojila 

 

r) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z 

cizích zdrojů:   
----------------------- 

Ovoce a zelenina do škol 

     (viz příloha č. 9) 

 

  Mléko do škol 

     (viz příloha č. 9) 



 

Granty z rozpočtu města pro školy a školská zařízení  

    (viz příloha č. 9) 

 

s) Údaje o prezentaci školy na veřejnosti:  

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

Zprávy a informace o dění ve škole se dostávají k veřejnosti i k 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:  Radniční zpravodaj, 

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 (viz příloha č. 7). 

 Dne 16. 2. 2017 proběhla prezentace litoměřických základních škol pro rodiče 

budoucích prvňáčků v DK Litoměřice. Akci organizovala Mateřská škola Litoměřice, 

příspěvková organizace, a zástupci Masarykovy základní  školy byli rovněž přítomni.  

V následujícím šk. roce 2018/2019 se bude akce opakovat. 

  

t) Práce výchovné a kariérové poradkyně: 

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

  V průběhu září 2017 proběhly konzultace s vyučujícími ohledně žáků s SPU a 

SPCH.     Od 1. 9. 2017 začala platit nová legislativa - inkluze. Změnila se 

terminologie i postupy. Poradenská zařízení posílají škole k posouzení Návrhy 

podpůrných opatření. Po jejich připomínkování škola obdrží závazné Doporučení 

školského poradenského zařízení, jež obsahuje stupně podpůrných opatření, NFN 

kódy a návrhy finančních prostředků pro jejich realizaci. Tvorba IVP je rovněž vázána 

na toto doporučení.  Následně byly vypracovány individuální plány žáků (ve 

spolupráci s SPC, PPP v Litoměřicích, v Ústí nad Labem a v Praze).   

Od října 2017 byla zahájena práce v oblasti profesní orientace vycházejících 

žáků ZŠ a poradenství pro žáky ke studiu na víceletých gymnáziích. Žáci 8. ročníků, 

kteří na 2. stupni opakovali ročník, byli několikrát upozorněni na možnosti splnění 9 

leté povinné docházky a dokončení základního vzdělání.  

Žáci i rodiče byli informováni o termínu odevzdávání přihlášek na SŠ, SOU, 

OU (do 1. 3. 2018) a také o průběhu přijímacího řízení, včetně 2 termínů přijímacích 

zkoušek (12. 4. 2018 a 16. 4. 2018).  Od října začaly konzultační hodiny – každý 

čtvrtek od 12.00 do 12.30 hodin. Kromě těchto hodin žáci i rodiče měli možnost 

kdykoliv se setkat s výchovnou a kariérní poradkyní  a řešit problematiku budoucího 

studia, prospěchu apod. Pro žáky byly zpřístupněny informace k volbě dalšího studia 

na nástěnce v 1. patře školy. Dále mohli najít informace na webových stránkách: 

www.msmt.cz, www.volbapovolani.cz, www.infoabsolvent.cz, www.atlasskolstvi.cz, 

www.raabe.cz, www.nvf.cz, www.nuov.cz . Žáci dostali k dispozici Atlas školství 

Ústecký kraj 2017/2018 (přehled středních škol a vybraných školských zařízení 

Ústeckého kraje).  

Ve dnech 15.  – 16. 11. 2017 proběhla akce k volbě povolání v prostorách 

Domu kultury v Litoměřicích. Žáci byli zpraveni také o možnosti získat informace 

http://www.msmt.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/


ohledně volby povolání na Úřadu práce v Litoměřicích, detašované pracoviště 

oddělení poradenství, Na Valech 525, pí Irena Lefková, DiS, poradce pro volbu 

povolání. V listopadu začaly Dny otevřených dveří na středních školách a učilištích, 

při kterých měli žáci možnost se přímo seznámit s chodem škol a učilišť. Do konce 

listopadu byly vyplněny a potvrzeny přihlášky na střední školu s talentovou zkouškou 

(celkem 1), ta proběhla v lednu 2018. 

 Následně v prosinci 2017 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 únoru rovněž dostali žáci 9. a 5. ročníků důkladně vyplněné a potvrzené 

originály přihlášek na střední školy a víceletá gymnázia.  

Ve dnech 24. a 25. dubna 2018 proběhl  zápis do 1. tříd. Masarykova základní 

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

Ve dnech  12.  - 16. 4. 2018 proběhlo přijímací řízení  na střední školy i   

víceletá gymnázia. Včetně jednotné přijímací zkoušky ve formě didaktického testu. 

Celkem bylo přijato na víceletá gymnázia 7 žáků Masarykovy základní školy.  

  V červnu proběhlo slavnostní zakončení školní docházky vycházejících žáků. 

  V průběhu šk. roku 2017/2018 se žáci 8. i 9. tříd zúčastnili řady besed i 

vyplňování dotazníku směřujících k jejich profesní orientaci.  

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

pracovníky v případě žáků s výchovnými problémy.  Škola úzce spolupracuje 

s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Litoměřice, Policií České 

republiky a Mediační  a probační službou. 

 

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

informacím: 

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

Celkový počet písemných žádostí o informace:       1 

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 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy 

 
I. Základní údaje o hospodaření školy 

Základní údaje o hospodaření školy 

v tis. Kč 

k 31. 12. 2017 k 30. 6. 2018 

Činnost Činnost 

Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 

1. Náklady celkem 22 357,08 120,94 11 308,55 56,22 

2. Výnosy celkem 22 363,71 163,51 11 971,18 90,94 

z toho 

příspěvky a dotace na provoz (účet 672) 21 945,16  11 758,00  

ostatní výnosy         418,55      213,18  

3. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK          6,63  42,57  662,63 34,72 

 

 

II. Přijaté příspěvky a dotace 

Přijaté příspěvky a dotace celkem v tis. Kč k 31. 12. 2017 

1. Neinvestiční dotace poskytnutá ze státního rozpočtu (NIV) 19 194,016 

z 

toho 

přímé náklady na vzdělání celkem (UZ 33 353) 18 758,969 

z toho mzdové výdaje 13 423,593 

ostatní celkem (UZ  33 052, UZ 33 073, UZ 33 065) 435,047 

2. Neinvestiční příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu ÚSC 2 751,15 

z 

toho 

neinvestiční příspěvek na provoz 2 047,95 

neinvestiční příspěvek na mzdy 654,00 

příspěvek na lyžařský výcvik 31,20 

účelové granty 18,00 

účelové dotace – projekt KÚ 0,00 

Dotace EU peníze školám  

3. Z jiných zdrojů (sponzorské dary, atd.) 418,55 

 

 

Komentář k ekonomické části: 
 

Hlavní činnost organizace  

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

grantů. Všechny závazné ukazatele pro rok 2017 byly dodrženy. 

 

 

Dotace na rozvojový program MŠMT  -  Zvýšení platů pracovníků regionálního školství ( UZ 

33 052 )- poskytnuta i vyčerpána ve výši 383 597,-- Kč, zvýšení platů nepedagogických 



zaměstnanců  regionálního školství  ( UZ 33 073 ) – poskytnuta i vyčerpána ve výši 42 881,-- 

Kč,  excelence základních škol ( UZ 33 065 ) – poskytnuta i vyčerpána ve výši 8 569,-- Kč. 

Hospodářský výsledek příspěvkové organizace byl z hlavní činnosti školy  6 634,16,-- Kč 

(z poplatků za školní družinu ).  

 

 

Doplňková činnost organizace 

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

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

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

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

zřizovatele školy.  

Zlepšený výsledek hospodaření z doplňkové činnosti školy v roce 2017 byl tvořen především 

výnosy z pronájmu sportoviště, reklamní plochy, učeben a půjčovného sportovních potřeb. 

Byl vyčíslen ve výši 42 569,16 Kč.  

Celkem byl zlepšený  výsledek hospodaření vyčíslen na 49 203,32 Kč. 

RM schválila převod částky 29 203,32 Kč do rezervního fondu a částky 20 000 Kč do fondu 

odměn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Přílohy 
 

 

č. 1        Aprobovanost učitelů 

 

č. 2        Vzdělávání učitelů 

 

č. 3        Výsledky vzdělávání žáků 

 

č. 4        Údaje o výsledcích inspekcí provedených ČŠI a údaje o dalších     

          kontrolách 

 

č. 5        Školní a mimoškolní aktivity  

 

č. 6  Požadavky na rozpočet (dotace) pro rok 2017 

 

č. 7  Školská rada 

 

č. 8   Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

č. 9    Výchova k udržitelnému rozvoji 

 

č. 10   Různé 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 

Učitelé aprobace 2017/2018 
Od 1. 9. 2017 

 
Řed. šk.:  Mgr. Karel Kynzl    Tv, Z III.st    

Zást.ř::  Mgr. Petr Hošek     Čj, D III.st 

Zást.ř.:  Ing. Lukáš Znojemský    učitelství SŠ    

 

1. stupeň 
 

1.A  Mgr. et Mgr. Hana Havlová   1. st. + SP 

1.B  Mgr. Jaroslava Chlupáčová Filipová  1. st. + HV    

2.A  Mgr .Martina Nováková    vych. + SP   

2.B  Mgr. Jitka Zemanová    1. st. + SP   

3.A  Mgr. Lenka Hošková      1. st. + HV        

3.B  Mgr. Helena Prošková    vych. + SP    

4.A  Mgr. Ondřej Kubišta    1. st   

4.B  Mgr. Lenka Pomykaczová    1. st    

5.A  Mgr. Jana Hojdarová    1. st.   

5.B  Mgr. Jitka Hrubá     1. st. + VV    

 

2. stupeň 
 

6.A  Mgr. Renata Müllerová    Rj,  Z, AJ  

6.B Mgr. Pavel Vrána    FJ, ZSV (metodik prevence sociálně  

patologických  jevů) 

7.A  Mgr. Bc. Barbora Maligová   ČJ, HV, sbormistrovství 

7.B  Mgr. Leona Kočí     M, Z  

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

8.B  Mgr. Marcela Kabátová    Čj, D III. st. (výchovný a kariérní  

poradce)   

9.A  Mgr. Jaroslav Radimský    M, ZT  

9.B Ing. Iveta Vakrčková         M, FY     

   

Beztřídní 
učitel  Sam Budhdev       lektor 

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

učitel   Gastón Etchegoyen Miguel D.M.A    lektor 

učitel  Bc. Andreas Fajman     ČJ, AJ 

učitelka                Mgr. Klára Filipová     NJ, FJ (koordinátor ŠVP) 

učitelka  Mgr. Zdenka Měhýžová     1. st. + NJ   

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

učitelka  Mgr. Michaela Šperlingová    TV, Bi III.st. 

 

 

ŠD 
vychovatelka Monika Böhmová       vych. 

Vychovatelka Bc. Monika Galambová    vych. 

vychovatelka  Hana Hetzerová      vych. 

vychovatelka Jitka Nesvorová      vych.  

vychovatelka  Dagmar Svašková    vych. 

vychovatelka Stanislava Sýkorová     vych.  

 

MD 

vychovatelka Michaela Adámková     vych.   MD 

učitelka  Eva Bryndová     

 



Příloha č. 2  

        

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
 

 

Žák s problémovým chováním (MAJESTIC Praha MŠMT 11527/2014-2-209) 18. 9. 2017… 

…………………………………………………………………..……………………… 1 učitel 

 

Evropská integrace – aktuální stav, jak ji učit? (FRAUS Ústí nad Labem MŠMT 2572/2015)   11. 10. 

2017……………………………………………………………………………… 1 učitel 

 

Experimentální výtvarné techniky (NIDV Ústí nad Labem čj. MŠMT 15892/2015-1-507) 16. 10. 

2017……………………………………………………………………….……………. 2 učitelé  

 

Setkání výchovných poradců (PPP Litoměřice) 16. 10. 2017…………………………….1 učitel 

 

Konference Zástupce ředitele – pravá ruka ředitele (WOLTERS KLUVER Praha) 24. 10. 2017 

………………………………………………………………………………..……………2 učitelé 

 

Školení Edookit (Masarykova ZŠ Litoměřice) 10. 11. 2017…………………….6 vychovatelek 

 

Žák s potřebou podpůrných opatření - PO 2. - 5. stupně (DESCARTES Praha MŠMT 5969/2017-3-299) 14.11. 

2017……………………………………………………….........1 učitel  

 

Den učitelů geografie (Katedra geografie PřF UJEP Ústí nad Labem) 15. 11. 2017………1 učitel  

 

Využití online aplikací na 1.stupni ZŠ (DESCARTES Praha MŠMT 5969/2017-1) 20. 11. 2017 

………………………………………………………………………………………………1 učitel 

 

Co nás ve škole neučili, aneb efektivní metody a formy práce ve vyučování (DESCARTES Praha MŠMT  

12475/2017-2-556) 24. 11. 2017………………………………………………….1 učitel 

 

Nařízení evropského parlamentu a rady k ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů - 

GDPR (EXPINIT s.r.o. Litoměřice) 29. 11. 2018…………..…………..1 učitel 

 

EBRU - Malování na vodní hladině (SSOŠ SOU s.r.o. Třebíč MŠMT 12474/2017-1-724)   9. 12. 

2017………………………………………………………………………………..1 vychovatelka 

 

Jazykové hry v hodinách češtiny - prakt. seminář (DESCARTES Praha MŠMT 5969/2017-3-299) 11. 1. 

2018…………………………………………………………………………...2 učitelé 

 

Setkání metodiků prevence sociálně patologických jevů (PPP Litoměřice) 26. 2. 2018…..1 učitel 

 

 

Co dělat, když mám jít učit výtvarku a nejsem výtvarník, aneb výtvarno pro každého (DESCARTES Praha 

MŠMT 27664/2017-2-1065) 12. 3. 2018…………….…………….1 učitel 

 

EBRU - Malování na vodní hladině (SSOŠ SOU s.r.o. Třebíč MŠMT 12474/2017-1-724)  17. 3. 

2017………………………………………………………..………………….……1 vychovatelka 

 

Gut geplant-Zeit gespart! Efektivní plánování výuky němčiny (HUEBER VERLAG Praha MŠMT 15414/2016-

1-543) 23. 3.2018……………………………………………………..1 učitel 

 

Šablony II aktuální výzva v OP VVV (SEMINARIA Praha) 11. 4. 2018……………….…1 učitel 

 

Inovativní metoda výuky na školách – workshop organizovaný OŠ MěÚ Litoměřice 11. 4. 

2018…………………………………………………………………………………………1 učitel 

  



Bezpečné provozování dětských a sportovních hřišť, tělocvičen a sportovních zařízení – odpovědnost 

provozovatelů (Hospodářská komora ČR AK/VE – 55/2009) 12. 4.2018…... ředitel 

 

Holidays and festivals - why and how are they celebrated (DESCARTES Praha MŠMT 396/2018-2-35) 23. 4. 

2018………………………………………………………………..2 učitelé 

 

Školení administrátorů Edookit 3. 5. 2018 (EDOOKIT s.r.o. Brno)……….…………… 2 učitelé 

 

Netradiční a zážitkové hry v TV(Mgr. JAN SAUER Ústí nad Labem MŠMT 28223/2017-1-1128) 10. 5. 

2018…………………………………………………………..………………1 učitel 

 

Seminář kariérových poradců pro oblast zdravotnictví (Systémové řešení  - motivace a  

vzdělávání pedagogů – IKAP CZ.02.3.68/0.0/16_034/0008368) 4. 6. 2018…..………… 1  učitel 

 

Reforma financování regionálního školství (MŠMT) 14.6. 2018………………………….. ředitel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přehled klasifikace školy
Název školy: Masarykova ZŠ
Ředitel školy: Mgr. Karel Kynzl
Školní rok: 2017/2018
Hodnoticí období: 1. pololetí 17/18

Třída Učitel Ø
Žáci

Ch D ∑
Celkové hodnocení

P V N NH
Chování

1 2 3
Absence

A A/žák N N/žák ∑ ∑/žák
I.A Mgr. et Mgr. Hana Havlová 1,00 14 9 23 0 23 0 0 23 0 0 484 21,04 0 0,00 484 21,04
I.B Mgr. Jaroslava Chlupáčová Filipová 1,00 8 13 21 0 21 0 0 21 0 0 259 12,33 0 0,00 259 12,33
II.A Mgr. Martina Nováková 1,07 13 15 28 0 28 0 0 28 0 0 836 29,86 0 0,00 836 29,86
II.B Mgr. Jitka Zemanová 1,06 14 13 27 0 27 0 0 27 0 0 1085 40,19 0 0,00 1085 40,19
III.A Mgr. Lenka Hošková 1,10 16 13 29 0 29 0 0 29 0 0 797 27,48 0 0,00 797 27,48
III.B Mgr. Helena Prošková 1,12 16 13 29 1 28 0 0 29 0 0 807 27,83 0 0,00 807 27,83
IV.A Mgr. Ondřej Kubišta 1,26 15 14 29 5 24 0 0 29 0 0 1246 42,97 0 0,00 1246 42,97
IV.B Mgr. Lenka Pomykaczová 1,32 13 15 28 6 22 0 0 28 0 0 1058 37,79 0 0,00 1058 37,79
V.A Mgr. Jana Hojdarová 1,43 17 12 29 9 20 0 0 29 0 0 804 27,72 0 0,00 804 27,72
V.B Mgr. Jitka Hrubá 1,37 18 10 28 7 21 0 0 28 0 0 1044 37,29 0 0,00 1044 37,29
VI.A Mgr. Renata Müllerová 1,60 13 11 24 15 9 0 0 24 0 0 979 40,79 0 0,00 979 40,79
VI.B Mgr. Pavel Vrána 1,53 12 10 22 12 9 1 0 22 0 0 726 33,00 0 0,00 726 33,00
VII.A Mgr. Bc. Barbora Maligová 1,71 14 14 28 18 9 1 0 28 0 0 961 34,32 0 0,00 961 34,32
VII.B Mgr. Leona Kočí 1,80 15 12 27 18 8 1 0 27 0 0 1387 51,37 0 0,00 1387 51,37
VIII.A Mgr. Lenka Cízová 1,69 11 16 27 16 10 1 0 27 0 0 1754 64,96 24 0,89 1778 65,85
VIII.B Mgr. Marcela Kabátová 1,86 9 15 24 16 8 0 0 24 0 0 1448 60,33 7 0,29 1455 60,63
IX.A Mgr. Jaroslav Radimský 1,55 14 12 26 10 16 0 0 26 0 0 1308 50,31 0 0,00 1308 50,31
IX.B Ing. Iveta Vakrčková 1,84 12 12 24 19 5 0 0 24 0 0 1630 67,92 0 0,00 1630 67,92
Celkem  1,41 244 229 473 152 317 4 0 473 0 0 18613 39,31 31 0,07 18644 39,37
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Přehled klasifikace školy
Název školy: Masarykova ZŠ
Ředitel školy: Mgr. Karel Kynzl
Školní rok: 2017/2018
Hodnoticí období: 2. pololetí 17/18

Třída Učitel Ø
Žáci

Ch D ∑
Celkové hodnocení

P V N NH
Chování

1 2 3
Absence

A A/žák N N/žák ∑ ∑/žák
I.A Mgr. et Mgr. Hana Havlová 1,02 14 9 23 0 23 0 0 23 0 0 981 42,65 0 0,00 981 42,65
I.B Mgr. Jaroslava Chlupáčová Filipová 1,00 7 13 20 0 20 0 0 20 0 0 1015 50,75 0 0,00 1015 50,75
II.A Mgr. Martina Nováková 1,06 13 15 28 0 28 0 0 28 0 0 1145 40,89 0 0,00 1145 40,89
II.B Mgr. Jitka Zemanová 1,16 14 13 27 1 26 0 0 27 0 0 1374 50,89 0 0,00 1374 50,89
III.A Mgr. Lenka Hošková 1,13 16 13 29 3 26 0 0 29 0 0 864 29,79 0 0,00 864 29,79
III.B Mgr. Helena Prošková 1,14 16 13 29 2 27 0 0 29 0 0 1204 41,52 0 0,00 1204 41,52
IV.A Mgr. Ondřej Kubišta 1,30 15 14 29 8 21 0 0 29 0 0 1668 57,52 0 0,00 1668 57,52
IV.B Mgr. Lenka Pomykaczová 1,38 13 15 28 10 18 0 0 28 0 0 1731 61,82 0 0,00 1731 61,82
V.A Mgr. Jana Hojdarová 1,35 17 12 29 8 21 0 0 29 0 0 1325 45,69 0 0,00 1325 45,69
V.B Mgr. Jitka Hrubá 1,34 18 10 28 8 20 0 0 28 0 0 1503 53,68 0 0,00 1503 53,68
VI.A Mgr. Renata Müllerová 1,63 13 11 24 14 9 1 0 24 0 0 1246 51,92 0 0,00 1246 51,92
VI.B Mgr. Pavel Vrána 1,60 12 10 22 15 7 0 0 22 0 0 998 45,36 0 0,00 998 45,36
VII.A Mgr. Bc. Barbora Maligová 1,77 14 14 28 20 8 0 0 28 0 0 1417 50,61 0 0,00 1417 50,61
VII.B Mgr. Leona Kočí 1,80 15 12 27 17 8 2 0 27 0 0 1700 62,96 0 0,00 1700 62,96
VIII.A Mgr. Lenka Cízová 1,66 11 16 27 17 10 0 0 26 0 1 1892 70,07 0 0,00 1892 70,07
VIII.B Mgr. Marcela Kabátová 1,70 9 13 22 11 11 0 0 22 0 0 1698 77,18 2 0,09 1700 77,27
IX.A Mgr. Jaroslav Radimský 1,61 14 12 26 16 10 0 0 26 0 0 1491 57,35 0 0,00 1491 57,35
IX.B Ing. Iveta Vakrčková 1,88 12 12 24 21 3 0 0 24 0 0 2065 86,04 0 0,00 2065 86,04
Celkem  1,42 243 227 470 171 296 3 0 469 0 1 25317 54,26 2 0,01 25319 54,27
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Příloha č. 4 

 

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCÍ PROVEDENÝCH ČŠI A 

ÚDAJE O DALŠÍCH KONTROLÁCH 
 

Česká školní  inspekce 

Ve školním roce 2017/2018 kontrola neproběhla. 

 

Veřejnosprávní  kontrola provedená interním auditem Města Litoměřice 

Ve školním roce 2017/2018 kontrola neproběhla. 

 

Finanční úřad Litoměřice 

Ve školním roce 2017/2018 kontrola neproběhla. 

 

Úřad práce 

Ve školním roce 2017/2018 kontrola neproběhla. 

 

Krajská hygienická stanice se sídlem v Ústí nad Labem 

Ve školním roce 2017/2018 kontrola neproběhla. 

 

Okresní správa sociálního zabezpečení Litoměřice 

Ve školním roce 2017/2018 kontrola neproběhla. 

 

Státní zemědělský intervenční fond 

Ve školním roce 2017/2018 kontrola neproběhla. 

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 

Ve školním roce 2017/2018 kontrola neproběhla.  
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ŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY 
 

Přehled akcí  a činností za školní rok 2017/ 2018 

 

11))  AAKKCCEE  ŠŠKKOOLLYY,,  ZZAAPPOOJJEENNÍÍ  ŠŠKKOOLLYY::  

 

aa))  VVzzdděělláávváánníí  pprroo  uuddrržžiitteellnnýý  rroozzvvoojj  

  ((vviizz  ppřříílloohhaa  čč..  99))  

  

bb))  ZZáájjeezzddyy  ddoo  zzaahhrraanniiččíí  

  

ZZáájjeezzdd  ddoo  SSRRNN  ((MMnniicchhoovv))    1100..  --  1111..  55..  22001188    ((4433  žžáákkůů))  

ZZáájjeezzdd  ddoo  SSRRNN  ((MMnniicchhoovv))    1177..  --  1188..  55..  22001188    ((5500  žžáákkůů))  

  

cc))  JJeeddnnooddeennnníí  ttřřííddnníí  vvýýlleettyy  aa  eexxkkuurrzzee::  

 

Praha - letiště           12. 10. 2017  3.A, 3.B 

Praha - planetárium          27. 11. 2017  6.A, 6.B 

Šestajovice – svíčkárna         28. 11. 2017  2.A, 2.B 

Praha  - muzeum Karlova mostu        18. 12. 2017  3.B  

Liberec – IQlandia                  1. 3. 2018  8.B  

Úložiště jaderného odpadu  Richard             3. 5. 2018  6.A 

Milovice- Miraculum        21. 5. 2018  7.A 

Most – lasergames        30. 5. 2018  8.A, 8.B 

Praha – neviditelná výstava       31. 5. 2018  7.B 

Úštěk – Helfenburk        31. 5. 2018  3.A 

Terezín           1. 6. 2018 školní družina 

Bílé stráně, Sovice          1. 6. 2018  7.A  

Třeboutice -Malá vodní elektrárna        1. 6. 2018  6.A 

Praha – Národní divadlo, Pražský hrad     14. 6. 2018  3.B 

Česká Lípa  - Peklo        18. 6. 2018  7.A, 9.B 

Ústí nad Labem – Zoo       19. 6. 2018  1.A, 1.B 

Terezín – ghetto        20. 6. 2018  3.B 

Ústí nad Labem – Velké Březno      26. 6. 2018  2.A 

   

dd))  KKuullttuurrnníí  aakkccee::    

  

Oblastní vlastivědné muzeum Litoměřice -  Litoměřická nej   22. 9. a 20. 10. 2017     4.A, 6.B 

Severočeská galerie Litoměřice – výstava     27. 9. 2017     1.A 

Výstava Pochod smrti SOA Litoměřice    11., 12. 10. 2017    9.A, 9.B 

Knihovna K.H. Máchy - Pasování čtenářů      4. 10. 2017         2.A, 2.B 

Knihovna K.H. Máchy      25. 10. 2017       4.B 

Knihovna K.H. Máchy        6. 11. 2017     3.B 

Divadelní představení  Cestujeme po Evropě   15. 11. 2017   3. – 5. třídy 

Slavnostní předání cen ve výtvarné soutěži Contexta  13. 12. 2017 vybraní žáci 

Knihovna K.H. Máchy      11. 12. 2017     1.A 

Knihovna K.H. Máchy      13. 12. 2017     1.B 



Severočeské divadlo Ústí nad Labem – představení   18. 12. 2017        2.A, 2.B 

Knihovna K.H. Máchy      18. 12. 2017     3.A 

Severočeská galerie Litoměřice – výstava     1. 2. 2018     1.A 

Oblastní vlastivědné muzeum Litoměřice – výstava   21. 2. 2018     3.B  

Knihovna K.H. Máchy       26. 2. 2018     3.A 

Knihovna K.H. Máchy – Malý čtenář    6. 3., 12. 3. 2018    1.A, 1.B 

Kocour v botách  - divadelní představení v AJ   28. 3. 2018        3.A,4.A,  

4.B, 5.A, 5.B 

Peter Black – divadelní představení v AJ    28. 3. 2018     6.A, 8.A, 9.B 

Severočeská galerie Litoměřice – výstava     12. 4. 2018     1.A 

Knihovna K.H. Máchy      16. 4. 2018     1.B 

Koncert ZUŠ        17. 4. 2018        1.A, 1.B 

Severočeská galerie – výstava Oheň do papíru nezabalíš  9. 5. 2018     5.A 

Knihovna K.H. Máchy      9. 5. 2018     2.B 

Knihovna K.H. Máchy      11. 5. 2018     2.A 

Knihovna K.H. Máchy – Malý čtenář    14. 5. 2018         1.A 

Knihovna K.H. Máchy         29. 5. 2018      2.B 

Přátelský koncert sborů Bobulky a Páni kluci   29. 5. 2018       Bobulky 

Knihovna K.H. Máchy         31. 5. 2018      2.A 

Severočeská galerie – výstava      1. 6. 2018     8.B 

Knihovna K.H. Máchy      5. 6. 2018     4.B 

Pasování čtenářů        6. 6. 2018       1.A,  1.B 

Letní kino – Planeta Česko      8. 6. 2018     7.B 

Filmová představení – kino Máj          září – červen      školní družina 

 

ee))  PPllaavveecckkýý  vvýýccvviikk  33..    ttřřííddyy  aa  bbrruusslleenníí  

   

Plavecký výcvik probíhal během celého šk. roku 2017/2018 v Plaveckém bazénu Litoměřice – 3.A i 

3.B a 4.A i 4.B. Organizovala ho Městská sportovní zařízení Litoměřice. Další třídy 1. stupně 

využívaly  plavecký bazén v rámci hodin TV. Mimo plavecký výcvik navštěvovala plavecký bazén 

i oddělení školní družiny. 

Bruslení v Kalich aréně v Litoměřicích navštěvovaly pravidelně třídy 2. stupně, třídy 1. stupně  

navštěvovaly bruslení v hodinách TV.  

 

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

 

Pravidelné návštěvy – 4. třídy – Průkaz cyklisty (září 2017 – duben 2018).  Školní družina 

využívala dopravní hřiště rovněž pravidelně.  

Ostatní třídy navštěvovaly dopravní hřiště při různých akcích, např. Bezpečná cesta do školy  pro 1. 

třídy. 

 

gg))  PPllnněěnníí  mmiinniimmáállnnííhhoo  pprreevveennttiivvnnííhhoo  pprrooggrraammuu::  

 

Bezpečná cesta do školy      19. 9. 2017            1.A, 1.B 

Setkání výchovných poradců      16. 10. 2017,     8. 2., 21. 3.  

2018   

Liga proti rakovině – Den prevence     říjen 2018     6.B 

Setkání metodiků prevence sociálně patologických jevů   (vedla Mgr. Divíšková) 26. 2. 2018 

Přednáška Mezi námi děvčaty – čas proměn    28. 2.2018        26 dívek 

   7. ročníku 



Den bez úrazu        19. 4. 2018          2. ročník 

Do života bez karambolu – preventivní program Policie ČR  14. 6. 2018          9.A, 9.B 

 (podrobněji viz příloha č. 8) 

 

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

žžáákkůů::    

 

Techdays                       5. - 6. 10. 2017      9. ročníky 

Škola 2018 - výstava středních škol a odborných učilišť   15. 11. 2017  

Média – prezentace studentů VOŠ, OA, SOŠ a JŠ s právem jazykové zkoušky EKONOM 

Litoměřice        10. 1. 2018       9. ročník 

Exkurze SŠPHS Litoměřice – středisko SOU v Hrdlech  8. 2. 2018 vybraní žáci 8.  

     ročníku 

Dny otevřených dveří na středních školách a odborných učilištích (dle nabídky) 

Zveřejňování novinek v oblasti volby povolání na nástěnce školy v 1. patře 

Pravidelné konzultace s vých. a kariérním poradcem 

 

ch) Sportovní soutěže: 

 

Atletický čtyřboj dívky – okresní kolo 1. místo       26. 9. 2017 

Atletický čtyřboj dívky – krajské kolo 3. místo         4. 10. 2018 

Stolní tenis dívky 6.-7. ročník – okresní kolo – 1. místo    19. 10. 2017 

Stolní tenis  dívky 8.-9. ročník – okresní kolo 1. místo     19. 10. 2017 

Stolní tenis dívky 8. – 9. ročník – krajské kolo 3. místo      2. 11. 2017  

Okresní přebor  v plavání žáků 2. stupně      16. 11. 2017 

ČEPS CUP ve florbalu chlapci 4. – 5. třída – okresní kolo 1. místo  21. 11. 2017 

Florbal chlapci 6. – 7. třídy – okrskové kolo  2. místo                 22. 11. 2017 

Florbal dívky 8. - 9. třídy- okrskové kolo                  29. 11. 2017 

Florbal chlapci 6. – 7. třídy – okresní kolo                       7. 12. 2017 

Florbal dívky 8. - 9. třídy- okresní kolo       13. 12. 2017 

ČEPS CUP ve florbalu chlapci 4. – 5. třída – krajské kolo     12. 1. 2018 

Sálová kopaná 6. – 7. třídy                       6. 2. 2018 

Závody ve veslování na trenažerech 4. – 8. třídy                   7. 2. 2018 

Basketbal 1. stupeň                       2. 3. 2018 

Basketbal 6. – 7. třídy                               14. 3. 2018 

Basketbal 8. – 9. třídy                               15. 3. 2018 

Basketbal dívky 8. - 9. třídy  – krajské kolo 1. místo postup do finále MČR   27. 3. 2018 

Basketbal chlapci 8. - 9. třídy – krajské kolo 1. místo postup do kvalifikace MČR               

  28. 3. 2018 

Soutěž OVOV  2. stupeň 2. místo – postup do krajského kola       4. 4. 2018 

Basketbal chlapci 2. stupeň – kvalifikace do finále MČR       11. 4. 2018 

Hokejbal proti drogám 8. – 9. třídy         19. 4. 2018 

Hokejbal proti drogám chlapci 6. -7. třídy – okresní kolo 1. místo     19. 4. 2018 

Hokejbal proti drogám chlapci 4. -5. třídy – okresní kolo 1. místo     19. 4. 2018 

McDonalds Cup 1. – 5. třídy - okrskové kolo       25. 4. 2018 

Basketbal dívky 8. - 9. třídy  –  finále MČR 4. Místo         25. - 28. 4. 2018 

McDonalds  Cup 4. – 5. třídy okresní kolo          3. 5. 2018 

Armytest 6. ročník          10. 5. 2018 

Hokejbal proti drogám chlapci 6 . – 7. třídy – krajské kolo 2. místo   11. 5. 2018 

Pohár rozhlasu v atletice   6. -7. třídy                     16. 5. 2018 



Pohár rozhlasu v atletice   8. – 9.- třídy        17. 5. 2018 

Hokejbal proti drogám 4. – 5. třídy – krajské kolo          17. 5. 2018 

Školní florbalový turnaj pro 1. stupeň                      8. 6. 2018 

Masaryk cup ve fotbalu  2. stupeň školy        19. 6. 2018  

 

ii))  OOssttaattnníí  ssoouuttěěžžee::    

  

Výtvarná soutěž Contexta – plakát pro výuku cizích jazyků 1. – 3.místo    3. 11. 2017 

Štětský zdravotník – 1. Stupeň – 1. a  3. místo     25. 11. 2017 

Olympiáda z dějepisu – okresní kolo 8. místo - postup do krajského kola      17. 1.2018 

Turnaj v šachu základních škol 6. – 9. třídy – okresní kolo  1. místo  16. 11. 2017 

Turnaj v šachu základních škol – krajské kolo 6.-9. třídy   4. místo    23. 1. 2018 

Olympiáda z matematiky 4. -6. třídy – okresní kolo 1. a 2. místo     24. 1. 2018 

Olympiáda z českého jazyka 8. – 9. třídy- okresní kolo 10. – 12. a 19. – 20. místo  

            29. 1. 2018 

Olympiáda ze zeměpisu – okresní kolo   4. místo                 20. 2. 2018 

Olympiáda z anglického jazyka 8. - 9. třídy –  okresní kolo  2x 4. místo      22. 2. 2018 

Matematický klokan  2. - 9. třídy                    16. 3. 2018 

Matematický cvrček            16. 3. 2018 

Velikonoční rukodělná soutěž DDM Rozmarýn – 1. místo       23. 3. 2018 

Regionální soutěž pěveckých sborů – stříbrné pásmo   Bobulky      23. 3. 2018 

Výtvarná soutěž Fraus – moje obálka učebnice        30. 3. 2018 

Výtvarná soutěž DDM Rozmarýn – Hnízdo – 1. místo         1. 4. 2018 

24. výtvarná a literární soutěž Památníku Terezín 

Olympiáda z matematiky 8. – 9. třídy – okresní kolo       17. 4. 2018 

Soutěž mladých zdravotníků okresní kolo - 1. místo          26. 4. 2018 

Dopravní soutěž mladých cyklistů  - okresní kolo                       9. 5. 2018 

Pythagoriáda  - okresní kolo 7. místo                    25. 5. 2018 

Soutěž mladých zdravotníků krajské  kolo - 1. místo                    8. 6. 2018 

Soutěž mladých zdravotníků Mistrovství ČR – 2. místo            15. -16. 6. 2018 

    

 j) Další aktivity ve prospěch dětí a rodičů: 

Integrovaný záchranný systém, Tvůj ochránce    4. 10. 2017         5.A, 5.B 

Techdays – výstava firem a zaměstnavatelů        4. - 6. 10.  2017          8. – 9. ročníky 

Dýňov – soutěž o nejkrásnější dýňovou sochu    2. 11. 2017   školní družina, rodiče, děti  

      1. stupeň 

Den laskavosti      13. 11. 2017      celá škola 

Škola 2018 - prezentace střední školství   15. 11. 2017        9.A, 9.B Vítání 

občánků       15. 11. 2017           školní družina Mikuláš – 

čerti a andělé         6. 12. 2017    žáci 9. ročníků pro  

                1.stupeň  

Tvořivé vánoční dílny Rozmarýn      6. 12. 2017              5.B 

Slavnostní rozsvěcení vánočního stromku ve škole  a dobročinný jarmark  7. 12. 2017 Vánoční 

vaření na SŠPHS Litoměřice               11. a 15. 12. 2017                    9.B, 4.B   

Přednáška, beseda a promítání – Vietnam, brána do Indočíny – kino Máj         14. 12. 2017  

     5. – 9. ročníky 

Vánoční prodej muffinů     12. 12. 2017 fair trade skupina 

Vánoční zpívání a živý betlém    20. 12. 2017  Bobulky 

Vánoční besídky      21. 12. 2017  celá škola 

Vaření na SŠPHS Litoměřice       23. 1. 2018              2.B 



Slavnostní předávání vysvědčení – Zubrnice     31. 1. 2018       3.B 

Prezentace litoměřických základních škol       6. 2. 2018  

Den bez úrazu         19. 4. 2018         2. B, 2.A 

Čarodějnice           26. 4. 2018        školní družina 

               rodiče, děti 1. stupně 

Projektový den Indie        18. 4. 2018                1. stupeň 

Přednáška, beseda a promítání – Myanmar, divoká cesta do barmské říše  16. 5. 2018       

             6. – 9. ročníky 

Den dětí  - pořádaly 9. ročníky pro 1. stupeň a mateřské školy       1. 6 . 2018  

Do života bez karambolu                12. 6. 2018      9.A, 9.B 

ČSCH – výstava zvířat v Jiráskových sadech      15. 6. 2018 

Komunistické vězeňství a uranové tábory – Přednáška PhDr. F. Bártíka  20. 6. 2018   

     9.A, 9.B 

Ovocná zahradní slavnost  – edukativní a volnočasová aktivita pořádaná pro školu i veřejnost, 

organizovaná Masarykovou ZŠ a spolkem Easy English z.s.        21. 6. 2018     škola i  

   veřejnost 

Jánoce – besídka                 22. 6. 2018                     1.A 

Oslava 100. výročí založení republiky  -celoškolní projekt            26. 6. 2018      celá škola 

Přednáška – Mnichov a mobilizace 1938 maj. Ing. F. Procházka 27. 6. 2018             9.A, 9.B 

Slavnostní výdej vysvědčení např. Divadlo K. H. Máchy Litoměřice, kavárna Pod Parou 

Solná jeskyně       září – červen  školní družina 

Ruční dílny Rozmarýn     září – červen             školní družina 
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2) ZÁJMOVÁ ČINNOST: 

  
aa))  KKrroouužžeekk  zzddrraavvoottnnííkkůů          ((  44..  --  99..  ttřřííddaa))                                    1122  žžáákkůů  

bb))    KKrroouužžeekk  hhaassiiččůů                ((11..  aa    55..  ttřřííddaa))                      1122  žžáákkůů  

cc))  FFllééttnnaa                  ((11  ..  --    88..  ttřřííddaa))                    1100  žžáákkůů  

dd))    AAtteelliiéérr            ((66..  --77..  ttřřííddaa))                        66  žžáákkůů  

ee))        PPěěvveecckkýý  ssbboorr  BBoobbuullkkyy      ((11..--  99..  ttřřííddyy))                                          3333  žžáákkůů  

ff))  MMaatteemmaattiikkaa  ––  ppřříípprraavvaa  nnaa  ssttřřeeddnníí  šškkoollyy  ((99..  rrooččnnííkk))                                              1155  žžáákkůů  

gg))  KKrroouužžeekk  BBaasskkeettbbaalluu        ((11..  ssttuuppeeňň))                    2200  žžáákkůů    

    

  

3) VYUŽITÍ ŠKOLY A AREÁLU ŠK. ZAHRADY: 

SSllaavvnnoossttnníí  zzaahháájjeenníí  šškk..  rrookkuu  pprroo  11..  ttřřííddyy                                    44..  99..  22001177  

TTeeaammbbuuiillddiinngg  ppeeddaaggooggůů  MMaassaarryykkoovvyy  ZZŠŠ                      2277..  99..  22001177  

VVoollbbyy                                    2200..  --  2211..1100..22001177  

Školení řidičů ČSAD  Slaný           19. 11. 2017 

Sraz absolventů školy              2. 12. 2017 

Besídka pro rodiče a žáky 4.B                     12. 12. 2017  

Volby                   12. – 13. 1. 2018 

Volejbal pro hospic              19. 5. 2018 

Rozlučky s rodiči a dětmi              červen 2018 

Oslava závěru sezóny BK Slavoj Litoměřice                 9. 6. 2018 

Oslava závěru sezóny  Slovan Litoměřice             16. 6. 2018 

Svatby a soukromé oslavy             květen – srpen 2018 

 



4) VYUŽITÍ ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ: 

 

 Volejbal pro hospic         9. 5. 2018 

 Školní florbalový turnaj 1. stupně Masarykovy ZŠ     8. 6. 2018 

 Masaryk cup ve fotbalu  2. stupeň školy      19. 6. 2018 

 Kempík Masaryčky – sportovní kemp s všeobecnou průpravou 16. – 20. 7. 2018 

 Streetball – turnaj mládežnických a seniorských týmů     28. 7. 2018 

 Tenisové soustředění        30. 7. – 3. 8. 2018 

 Angličtina pro nejmenší spojená s tenisem             13. 8. – 17. 8. 2018 

 Angličtina pro nejmenší spojená s tenisem – 2. běh  20. 8. – 24. 8. 2018 

 Sportovní den GJJ    

 Tenis pro děti 1. stupně 

 Tréninky mužstva basketbalistů Slavoj BK Litoměřice  

 Tréninky basketbalistek Slovan Litoměřice 

Tréninky florbalistů   Lovosice LFP 

Soustředění TTC Litoměřice + hosté ze SRN 

Soustředění LFP Lovosice + týmy z Prahy 

Soustředění TJ Slovan Litoměřice 

Cvičení jógy 

Soutěže AŠSK 

Celodenní provoz hřiště pro veřejnost  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 6 

 

POŽADAVKY NA ROZPOČET (DOTACE) PRO ROK 2019 

 

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

 2. Malování.…………………………………………………….100 000 Kč 

 3. Podkrovní odborné učebny……………………………….25 000 000 Kč 

 4. Oprava okapových žlabů na hlavní budově………………….150 000 Kč 

 5. Oprava povrchu hřiště……………………………………..2 000 000 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 7 

 

ŠKOLSKÁ RADA 
 

 12. 10. 2017 proběhlo 2. řádné jednání školské rady. Školská rada projednala a schválila výroční 

zprávu 2016/2017, Změny Školního řádu a Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání, rozpočet 

na rok 2018, změny ŠVP. Členové se také seznámili s výsledky zkoušek KET a PET a personální 

situací ve škole. Vedla se diskuse k projektu podkrovních učeben, k instalaci kompenzátorů v rámci 

projektu EPC atd. 

 

14. 6. 2018 proběhlo 3. řádné jednání školské rady. Školská rada projednala a schválila změny ŠVP. 

Dále se zabývala personálními změnami mezi zaměstnanci školy, rozpočtem na rok 2018, 

zkouškami KET a PET, plánovanými opravami a úpravami v areálu školy, zápisy do 1. tříd, účastí 

školy v OP VVV EU atd. 

  

Programy a zápisy z jednání školské rady jsou k dispozici u vedení školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 
 

 

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

Jméno a příjmení ředitele Mgr. Karel Kynzl 

Telefon na ředitele 416735063, 731612143 

E-mail na ředitele reditel@masarykovazs.eu 

 

Jméno a příjmení ŠMP Mgr. Pavel Vrána 

Telefon 416735063 

E-mail  pavel.vrana@masarykovazs.eu 

 

 

Použité zkratky:  

MPP  – Minimální preventivní program 

SPJ  – Sociálně patologické jevy 

NNO  – Nestátní neziskové organizace 

ŠMP  – Školní metodik prevence 

PPP  - Pedagogicko psychologická poradna 

KPPP - Komplexní program primární prevence 

TU - Třídní učitel 
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I. Základní informace: 

 

Školní metodik prevence a jeho povinnosti 

 

Mgr. Pavel Vrána (aprobace: II. st. ZŠ VKO – Fj), délka praxe: 12 let  

  

 Školní metodik prevence spolupracuje s ostatními pedagogy formou vzájemného 

předávání informací na pedagogických poradách.  

 V případě výskytu krizové situace SPJ poskytuje pomoc pedagogům a zajišťuje 

případnou pomoc odborníka potřebného oboru. Ve škole iniciuje vznik 

preventivního týmu, který vzniklé situace pomáhá řešit. 

Složení preventivního týmu  - ředitel školy 

- výchovná poradkyně 

- školní metodik prevence 

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

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

preventivního týmu probíhají dle potřeby. 

 Koordinuje tvorbu a kontrolu realizace preventivního programu školy. 

 Koordinuje a participuje realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci 

záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání 

sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů 

sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů. 

 Metodicky vede činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence 

sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, 

preventivní práce s třídními kolektivy apod.). 

 Koordinuje vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence 

sociálně patologických jevů. 

 Koordinuje přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování 

multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; 

prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasismu, xenofobie a dalších jevů, 

které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti. 

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

kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem 

preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, 

terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), 

které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů. 

 Kontaktuje odpovídající odborné pracoviště a participuje na intervenci a 

následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů. 

 Shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči 

specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických 

jevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů. 

 Vede písemné záznamy umožňující doložit rozsah a obsah činnosti školního 

metodika prevence, navržená a realizovaná opatření. 



 Zajišťuje a předává odborné informace o problematice sociálně patologických 

jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické 

primární prevence pedagogickým pracovníkům školy. 

 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. 

 

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. 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, kyberšikany, 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 

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 o problematice 

spojené 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 2016/2017 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 2017/2018 – zmapování situace ve škole pro stanovení 

cílů MPP 

 

Metodické pokyny, zákony a vyhlášky využité ke zpracování MPP 

 

Škola měla ve školním roce 2017/2018 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/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.d

oc 

 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_o

licii_.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 

http://www.msmt.cz/file/28077
http://www.msmt.cz/vzdelavani/metodicky-pokyn-k-prevenci-a-reseni-sikanovani-u-zaku-skol-a
http://www.msmt.cz/uploads/soubory/usneseni_vlady/ladniusneseni693_2006b.pdf
http://osha.mpsv.cz/news/novinky_CR/files/BZP_skoly.pdf?PHPSESSID=f59aac901dbca3e18018568f1e056b7b
http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-72-2005-sb-1
http://www.msmt.cz/uploads/soubory/prevence/ravidla_pro_rodice_a_deti_k_bezpecnejsimu_uzivani_internetu.doc
http://www.msmt.cz/uploads/soubory/prevence/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/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


 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 2017/2018 nedošlo v oblasti SPJ k situaci, která by vyžadovala řešení s Policií 

ČR, ani intervenci jiných subjektů.  

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.  

 

Vzdělávání pedagogů ve školním roce 2017/2018 

 

Vzdělávání v oblasti primární prevence:  

 

Název a odborné zaměření 

vzdělávání 

Počet 

hodin 

Datum 

konání 

Počet 

školených 

pedagogů 

Setkání metodiků prevence 

pořádané PPP Litoměřice 

12 2 setkání 

v průběhu 

roku 

1 

 

 

Aktivity pro žáky, preventivní programy na škole, zapojení do KPPP 

 ve školním roce 2017/2018 

 

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

jako povedené, pro žáky i pedagogy přínosné.   

 

Preventivní program pro 2. stupeň – v průběhu šk. roku 

Setkání metodiků prevence sociálně patologických jevů (vedla Mgr. Davídková)   

 

 

Název aktivity, akce Datum RReeaalliizzaacc

ee//  zzaajjiiššttěěnníí  

Bezpečná cesta do školy      1.A, 1.B 

 

19. 9. Policie ČR 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/metodicky-pokyn-msmt-k-vychove-proti-projevum-rasismu-xenofobie-a-intolerance
http://www.msmt.cz/vzdelavani/metodicky-pokyn-msmt-k-vychove-proti-projevum-rasismu-xenofobie-a-intolerance
http://www.msmt.cz/Files/DOC/BKkonecnaverze.doc
http://www.pppuk.cz/poradny/litomerice/prevence


Liga proti rakovině – Den prevence      

 

říjen 

2018  

Město LTM 

Přednáška Mezi námi děvčaty – čas proměn     28. 

2.2018 

Dívky 7. 

ročníku 

Do života bez karambolu – preventivní program Policie ČR   14. 6. 

2018 

9.A, 9.B 

Setkání metodiků prevence sociálně patologických jevů    

 

26. 2. 

2018 

PPP LTM 

Mgr. Kateřina 

Davídková 

   

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 

 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.  

 

 

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. 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…). To vše bude realizováno v rámci náplně předmětu 

výchovy k občanství. 

 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 2018/2019 

 

Jednotlivé cíle 

 

 provádět primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků 

 zajistit průběžné vzdělávání pedagogů v problematice SPJ 

 vést žáky ke zdravému životnímu stylu 

 podporovat u žáků sociální a osobnostní rozvoj 

 rozvíjet sociálně komutativní dovednosti dětí 

 podporovat a usměrňovat vlastní aktivitu žáků při řešení problémů 

 uplatňovat pestrost preventivní práce se žáky 

 zapojit do práce celý pedagogický sbor 

 snažit se o vytvoření partnerských vztahů mezi učitelem a žákem 

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

 vytvořit podmínky pro smysluplné využívání volného času dětí 

 rozšířit spolupráci se zákonnými zástupci žáků 

 rozvíjet spolupráci s dalšími institucemi v oblasti sociálně patologických jevů 

 získávat prostředky na preventivní činnost z grantových programů 

Priority MPP 

 

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

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

komunikativních dovednostech, metody spolupráce, kooperace, činnostního učení, 

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

styl, pozitivní klima ve škole respektující individualitu 

 vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času dětí 

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

prevence šikany a prevence problémů ve výchově a vzdělávání dětí 

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

patologických jevů a uplatňování různých forem a metod umožňujících včasné zachycení 

ohrožených dětí 

 poskytování poradenských služeb školního metodika prevence 

 zajišťování poradenských služeb pro rodiče 

 

Aktivity pro žáky, KPPP 

 

Způsob seznámení žáků s činností ŠMP, možnostmi pomoci a MPP 

  



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

na něho mohou obracet. Informuje žáky, kde jej mohou nalézt (kabinet), ve kterém čase (v 

případě nutnosti 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,…) 

UUččiitteell  

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,…) 

UUččiitteell  

Bude doplňováno v průběhu školního roku 2018/2019 

 
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 RReeaalliizzááttoorr  

Bude doplňováno v průběhu školního roku 2018/2019 

   

   



 

Volnočasové aktivity pro žáky – viz Výroční zpráva 2018/2019 

 

 

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 2018/2019 

    

    

    

 

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 2018/2019 

    

    

    

 

 

 

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 2018/2019 

    

    

    

 

 

 

 

 

 



Spolupráce školy s rodiči žáků 

 

Aktivity pro rodiče 

 

Název aktivity DDaattuumm  

kkoonnáánníí  

Realizátor, 

přednášející 

Informace o prevenci SPJ, Metodický pokyn Čj. 200006/2007-

51, postup školy při řešení situací spojených s užíváním 

návykových látek 

podzim 2018 Třídní učitelé 

Informace o problémech spojených se šikanou, jejího rozpoznání 

a řešení problému 

jaro 2019 Třídní učitelé 

 

Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči 

 

Název aktivity Datum konání Vedoucí 

programu 

Bude doplňováno v průběhu školního roku 2018/2019 

Vánoční zpívání Prosinec 2018 pedagog ZŠ 

Velikonoční zpívání Duben 2019 pedagog ZŠ 

Dýňov Říjen 2018  pedagog ZŠ 

   

   

 

 

 

IV. Závěrečné informace 

 

 Datum  PPooddppiiss  

řřeeddiitteellee//řřeeddiitteellkkyy  šškkoollyy  

Seznámení ředitele/ředitelky školy s MPP 8.10. 2018  

Seznámení pedagogického sboru školy s MPP 8.10. 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Přílohy MPP 

 

DOTAZNÍK PRO I. STUPEŇ – TÉMA: ŠIKANA 

 

 

Třída: ______   Jsem: chlapec – dívka 

 

1. Co podle tebe znamená výraz šikana? 

a) opakované posmívání a zesměšňování 

b) bití 

c) braní a poškozování věcí 

d) vymáhání věcí a peněz, krádeže 

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

 

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

a) ano 

b) ne 

 

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

a) ano 

b) ne 

 

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

a) ano 

b) ne 

 

5. Jak často k šikaně docházelo? 

a) nikdy 

b) každý den 

c) dvakrát nebo třikrát za měsíc 

d) několikrát do roka 

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

 

6. Kdo tebe nebo jiné děti šikanoval? 

a) chlapci z naší třídy 

b) děvčata z naší třídy 

c) starší žáci 

d) mladší žáci 

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

 

7. Kde se šikanování odehrávalo? 

a) ve třídě 

b) na WC nebo v šatně 

c) cestou do školy nebo ze školy 

d) mimo školu 



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

 

8. Kdy k šikaně došlo? 

a) v loňském školním roce 

b) v letošním školním roce 

 

9. Kdybys byl/a šikanován/a, jak by ses zachoval/a? 

a) řekl/a bych to kamarádovi (kamarádce) 

b) řekl/a bych to učiteli/učitelce 

c) řekl/a bych to rodičům 

d) neřekl/a bych to nikomu 

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

 

10. Jakou radu bys dal/a spolužákovi, o kterém víš, že je šikanovaný? 

a) svěřit se někomu z kamarádů 

b) svěřit se někomu dospělému 

c) nesvěřovat se nikomu 

d) nevšímat si toho 

e) nevím 

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

 

11. Jaký důvod podle tebe vede některé děti k šikanování? 

a) je to pro ně zábava 

b) chtějí nad někým rozhodovat 

c) někoho napodobují 

d) snaží se být středem pozornosti 

e) je jim také ubližováno někým jiným 

f) nevím 

 

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

a) s pitím alkoholu 

b) cigaretou 

c) marihuanou 

d) jinou návykovou látkou? Jakou………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOTAZNÍK PRO II. STUPEŇ  

 

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

pro vás co nejpřínosnější. Proto prosím odpovídejte pravdivě. Stačí, když správnou odpověď  

PODTRHNETE. 

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

 

Třída: ______                                                                                 Jsem: chlapec – 

dívka 

 

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

ubližuje někomu druhému. Znamená to, že ti někdo, komu se nemůžeš účinně bránit, dělá, co je 

ti nepříjemné, co tě ponižuje, nebo to prostě bolí – strká do tebe, nadává ti, bije tě, schovává ti 

nebo bere věci, svačiny, peníze atd.. Ale může ti znepříjemňovat život i jinak – pomlouvá tě, 

intrikuje proti tobě, navádí spolužáky, aby s tebou nemluvili … 

 

1. Ubližoval ti takto někdo v minulém školním roce? 

ANO    -    NE 

 

2. Pokračuje to i v tomto školním roce 

ANO    -    NE 

 

3. Jak ti ubližují/ubližovali (můžeš podtrhnout, ale můžeš to popsat i vlastními slovy)? 

     ignorování – posměch – pomluvy – ponižování – brání věcí - nadávky – bití – fackování – kopání 

– rány pěstí - _____________________ 

  

4. Zamysli se a podtrhni, jak často ti bylo ubližováno 

     Téměř každý den -  Téměř každý týden - Asi jednou do měsíce 

 

5. Kde se to děje? 

     ve třídě – na chodbě – v šatně – na WC – v jídelně – cestou do školy nebo ze školy – 

v tělocvičně –   

     na hřišti – jinde __________________ 

 

6. Znáš ve třídě někoho kdo je šikanován? 

NE    -    ANO (napiš jejich počet) ………. 

 

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

NE    -    ANO 

  

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

by ses obrátil/a (podtrhni odpověď ve všech řádcích)? : 



Na mámu nebo tátu                                                              ano – ne 

Na kamaráda či kamarádku                                                 ano – ne 

Na sourozence nebo někoho z příbuzných                          ano – ne 

Na učitele či učitelku                                                           ano – ne 

Na někoho jiného                                                                 ano – ne 

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

 

9. Se vztahy mezi žáky ve škole jsem: 

spokojený/á – spíše spokojený/á – je mi to jedno – spíše nespokojený/á – nespokojený/á - bojím 

se 

 

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

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

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

………………………………………… 

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

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

o tom 

rodiče? 

láká tě to 

vyzkoušet? 

jednou  

nebo 

několikrát 

 

Přibližně  

1x týdně 

Přibližně 

každý 

den 

ano ne ano ne 

pivo           

víno           

tvrdý alkohol           

cigarety           

marihuana nebo hašiš           

léky (aniž bych byl 

nemocný) 

          

jiné drogy           

výherní automaty           

 

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

(vyplň všechny řádky a zakřížkuj)? 

 

 ne ano (napiš kolik jich znáš)…….. 

jednou občas pravidelně 

Pije alkohol?     

Kouří cigarety?     

Kouří marihuanu nebo hašiš?     

Užívá jiné drogy?     

Schválně ničí různé věci?     

Krade, nebo se zabývá jinou trestnou činností?     

Ubližuje ostatním, šikanuje, vydírá?     

Hraje na výherních automatech?     



 

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

nebo rodinný důvod. Rodiče zpravidla o jeho záškoláctví nevědí a často je spojeno s různým 

falšováním omluvenek. 

 

13. Kolik spolužáků ze třídy podle tebe chodí za školu (uveď počet žáků, popř. podtrhni) ? 

- alespoň 1x v každém měsíci: ………. 

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

- nevím, že by někdo chodil za školu 

 

14. Víš, kam obvykle záškoláci chodí? 

NE    -    ANO (můžeš napsat kam)………………………………………………………………………………………. 

 

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

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

…………………………………………………… 

 

16. Jak trávíš volný čas během týdne? (zakřížkuj) 

parta, kamarádi  hra na výherních automatech  

poslech hudby  návštěva diskoték, zábav, koncertů  

televize, video  posezení v kavárně, restauraci  

hra na počítači nebo internetu…  sport  

příprava do školy  sběratelství  

ZUŠ, cizí jazyky  příroda  

četba knih, časopisů  víceméně nic, nudím se  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kontakty na webové stránky s problematikou rizikového chování 

 

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

Dokumenty a Podpůrné programy.  

 

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

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

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

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

mládeže a dalších organizací pracujících s dětmi a mládeží. Volný čas a sport (odkazy na 

sportovní asociace, svazy a jiné zajímavé informace ze světa sportu). Dotační programy pro 

děti a mládež. 

 

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

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

výchovné péče, Poskytovatelé služeb pro děti a mládež. 

 

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

Škola podporující zdraví, ODBORNÁ SKUPINA PREVENCE ZÁVISLOSTÍ 

 

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

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

 

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

Programová nabídka vzdělávacích akcí (další vládní priority). 

 

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

http://www.skolaonline.cz   

Projevy rizikového chování, rámcové vzdělávací programy. 

 

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

Sociálně patologické jevy. 

 

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

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

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

preventivně informačních skupin Policie České republiky. Kombinovaný uzel pro bezpečnější 

internet. 

(Safer Internet Day). 

 

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti:  

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

Informační portál o ilegálních a legálních drogách 

 

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

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


Odborné publikace – monografie, metodika, výzkumné zprávy 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Příloha č. 9 

 

VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ 

 
  1) Spolupráce školy s NNO v rámci vzdělávání pro UR: 

Asociace školních sportovních klubů, Fairtrade ČS, Ekumenická akademie Praha, spolek 

Shinebean o.p.s., BK Slavoj Litoměřice, Slovan Litoměřice, SOKOL Litoměřice, Středisko 

ekologické výchovy SEVER, Easy English z.s.,  LFP Lovosice atd.  

 

  2) Projekty  

 a) realizované za účelem podpory zdraví a zdravého životního stylu:  

 

Lyžařský výcvik  7. tříd: Pec pod Sněžkou  7. A, 7. B    13. 1. – 20.  1.  2018 

Ozdravné pobyty : 

 

Riccione (Itálie) 

8. – 17. 9. 

2017 8. B 14 žáků 

Chocerady 

23. - 27. 4. 

2018 

3. B, 

6. B 50 žáků 

Železný Brod - Hamštejn 

30. 4. – 4. 5. 

2018 5. B 27 žáků 

Kunratice 

14. – 18. 5. 

2018 

2. A,  

2. B 53 žáků 

Benecko 

20. – 25. 5. 

2018 

4. A, 

4. B 56 žáků 

Špindlerův Mlýn 

21. – 25. 5. 

2018 5. A 28 žáků 

Doksy – Poslův Mlýn 

4. – 8. 6. 

2018 8. A 22 žáků 

 

Chomutov-Kamencové jezero 

4. – 8. 6. 

2018 9. A 26 žáků 

Jablonec nad Nisou 

11. – 15. 6. 

2018 3. A 29 žáků 

Smržovka 

11. – 15. 6. 

2018 6. A 22 žáků 

 

Ovoce a zelenina do škol 

Ve školním roce 2017/2018 se Masarykova škola zapojila opět do projektu Ovoce a zelenina do 

škol zaměřeného na podporu zdravého stravování dětí financovaného Státním intervenčním 

zemědělským fondem. Zúčastnili se ho všichni žáci školy, s výjimkou studujících v zahraničí. 



 

Mléko do škol  

Ve školním roce 2017/2018 se Masarykova ZŠ opět zapojila do projektu Mléko do škol zaměřeného 

na podporu zdravého stravování dětí financovaného Státním intervenčním zemědělským fondem. 

Zúčastnili se ho všichni žáci školy, s výjimkou studujících v zahraničí. 

Do jednání o spolupráci na tomto projektu se zapojila EKOFARMA Jeseník, ta bude dodavatelem 

v rámci projektu ve školním roce 2018/2019. 

 

Podpora sportu a aktivního pohybu  (viz  příloha č.5) 

 

Solná jeskyně a bazén 

Školní družina pravidelně navštěvuje cca 1 x za měsíc solnou jeskyni a plavecký bazén 

  

b)  zaměřené na globální odpovědnost a fairtrade:  

Fairtrade: 

20. 10. 2017 - Výstava na stromech „Za férové banány“ Jiráskovy sady Litoměřice 6.-9. třídy 

23. 11. 2017 - propagace a prodej fairtradových výrobků a kávy na schůzkách SRPDŠ. 

12. 12. 2017 - předvánoční prodej fairtradových muffinů žáky 5. ročníků.  

19. 4. 2018 - propagace a prodej fairtradových výrobků a kávy na schůzkách SRPDŠ. 

27. 2. 2018 - oslava u příležitosti 6. výročí získání certifikátu 1. Fairtradová škola 

12. 5. 2018 - Fairtradová snídaně v Litoměřicích, propagace školy, prodej FT výrobků, organizace 

soutěží pro veřejnost FT skupinou.  

Červen 2018 - festival DUN  DUN pořádaný městem Litoměřice. 

 

Globální odpovědnost: 

Mezinárodní den laskavosti 13. 11. 2017 – všechny třídy školy zrealizovaly různé aktivity ve 

prospěch různých cílových skupin  - např. senioři (Dům seniorů Na Pahorku, Hospic sv. Štěpána, 

penzion U Trati), Diecézní charita, Dětský domov – sbírka hraček apod.   

 

Přednáška – Vietnam, brána do Indočíny  15. 12. 2016 – 5. – 9. ročníky 

 

Den Země – 25. 4. 2018 – 4. ročníky 

 

Přednáška -   Myanmar, divoká cesta do barmské říše – 15. 5. 2018 6. - 9. ročníky 

Školní fórum  - dne 5. 2. 2018 proběhlo fórum žáků, představitelů školy a politiků Zdravého města 

nad problémy školy. Výstupy pak byly prezentovány představiteli žáků školy na Mladém fóru 2018 

  

Mladé fórum 2018 aneb  Desatero problémů Litoměřic očima žáků – 5 žáků školy se zúčastnilo dne 

13. 3. 2018 setkání žáků, studentů a zástupců města nad definováním problémů, diskusí a hledáním 

řešení v jednotlivých oblastech života ve městě.  

 

Dětské zastupitelstvo města Litoměřice – 2 žáci školy  se účastnili jednání Dětského zastupitelstva. 

  



 Ovocná zahradní slavnost – 21. 6. 2018 – výtěžek z prodeje výrobků byl věnován Hospicu sv. 

Štěpána a keňské škole v Ndere 

 

Tříkrálová sbírka – v lednu 2018 se žáci školy zúčastnili humanitární Tříkrálové sbírky 

organizované Charitou (viz příloha č. 10). 

 

Ekologická výchova:  

Zelená škola – Masarykova ZŠ je od roku 2013 součástí projektu na ekologické nakládání 

s vyřazeným elektromateriálem. 

Sběr papíru – ve spolupráci s firmou AVE žáci sbírají starý papír. Vývoz papíru proběhl každý 

měsíc od října do června a v průměru se jednalo o 2518 kg sběru za měsíc. Celkově bylo sebráno 25 

184 Kg starého papíru. 

Sběr PET lahví –  na každém patře školy jsou barely na PET láhve, ty pak žáci vynášejí do 

připravených bagů a firma AVE je odváží spolu s papírem. 

Umístění boxů na separovaný odpad – v průběhu šk. roku 2017/2018 byla na chodbách hlavní 

budovy školy a v budově sociálního zázemí školního hřiště umístěny papírové boxy na separaci 

odpadu (papír, plast) poskytnuté zřizovatelem.   

Roční realizační plán EVVO – škola každý rok vypracovává Plán environmentální výchovy, který 

je realizován. 

Vycházky do přírody – školní družina pravidelně ve všech ročních obdobích s ohledem na  počasí 

realizuje vycházky do přírodních lokalit v okolí školy i města – Jiráskovy sady, Mostná hora,  

Střelecký ostrov apod.  

Lesní stezka – ŠD se pravidelně účastní přírodovědné soutěže pořádané Základní školou Na Valech 

v areálu ekologického střediska Sever. 

Výtvarné techniky z přírodnin – děti ve školní družině pravidelně vyrábějí různými výtvarnými 

technikami artefakty z přírodnin (listy, kaštany atd.) (viz ŠVP ŠD) 

Les – přednáška CHKO České středohoří – 23. 5. 2018 – 2. třídy 

 

 

jiné:  

Bezpečná cesta do školy       19. 9. 2017         1.A, 1.B 

Integrovaný záchranný systém, Tvůj ochránce    4. 10. 2017     5.A, 5.B 

Dětský den bez úrazu         19. 4. 2018    2.A, 2.B 

Do života bez karambolu – preventivní program Policie ČR 14. 6. 2017    9.A, 9.B    

  

 

 

3)   Granty z rozpočtu města pro školy a školská zařízení pro udržitelný rozvoj: 

 V roce 2017 Masarykova základní škola získala příspěvek na rok 2018 ve výši 10 000 Kč, jako jiné 

školy, a zrealizovala za něj  Dětský den 1. 6. 2018. Na akci bylo přítomno cca 300 dětí školy a 

několika mateřských škol z Litoměřic. 

 

 



Příloha č. 10 

 

RŮZNÉ 
 

Poděkování za pomoc při organizaci charitativní akce Volejbal pro hospic 

 

Poděkování za účast v Tříkrálové sbírce 

 

Poděkování za Den laskavosti – Hospic sv. Štěpána 

 

Poděkování za Den laskavosti - Domov na Dómském pahorku 

 

Plakát na Ovocnou zahradní slavnost  

 

 



Od:  cerna@pk006plus1.cz 

Odesláno:  pondělí 21. května 2018 11:46 

Komu: reditel@masarykovazs.eu; zastupce@masarykovazs.eu 

Předmět:  PODĚKOVÁNÍ 

 

Dobrý den, 

…velice vám DĚKUJI za zapůjčení …vašeho sportovního areálu na turnaj ve volejbale, který se konal 

dne 19.5.2018, na podporu Hospice. 

 

Díky využití vašeho sportoviště a zázemí, se pořádaný turnaj velice povedl. 

 

 

S pozdravem  Petra Černá 





Ahoj Karle,  

píšu ti co by panu řediteli - chtěla bych moc poděkovat za to, co tam s těmi vašimi dětmi děláte. Tolik 

pěkných akcí a dobré vůle od učitelů, ale i dobré zprávy od různých dětí a rodičů. 

Už mnohokrát jsem to chtěla udělat a stále to odkládám, jen mě včera opět k tomu vyhecovali žáci 

z vaší školy, kteří byly u nás v hospici s p. uč. Leonou Kočí a pomáhali nám vyrábět adventní věnce, 

předtím tu byly pomáhat s úklidem listí, loni Ondra Kubišta se svou třídou udělal sbírku i na běhu pro 

hospic proběhla fajn spolupráce zase s jinou p. učitelkou (myslím že p. Hrubá). Je moc fajn, že vedete 

děti i k takovýmto tématům, byť zprostředkovaně, že je učíte pomáhat, kde je potřeba. 

Navíc když tu byli hrabat to listí, vzpomněla jsem si sama na sebe, jak jsme na téže škole před mnoha 

lety chodívali docela pravidelně uklízet park. Bývalo to normální. Nebyly sekačky ani jiná technika. Jen 

lidské ruce. Vůbec je zázrak, že dnešní děti umí vzít do rukou hrábě. Moc vám všem fandím a jsem 

ráda, že to berete za dobrý konec. Budu ráda, když svým kolegům budeš moci tlumočit toto 

poděkování – a připojím ještě jednu prosbu – když bys jim mohl rozeslat e-mailem odkaz na naši 

vánoční sbírku www.hvezda.prohospic.cz bylo by to moc fajn, je to drobnost, ale nám moc pomůže, 

když se tento odkaz dostane k co nejvíce lidem, neboť každý nepoužívá FB. A my jsme vděčni za každý 

dar, neboť financování služeb hospice je stále nestabilní a proto budeme i nadále potřebovat mnoho 

dobrovolníků i dárců. 

 

Děkuji za všechny z hospice a těším se na další spolupráci. 

 

S pozdravem a přáním pěkného dne 

Zuzana Legnerová 

 

Mgr. Zuzana Legnerová 

PR, Péče o dárce, terapeut 
******************** 

 

Hospic sv. Štěpána, z.s. 

Rybářské náměstí 662/4 

412 01 Litoměřice 

www.hospiclitomerice.cz 

tel: 416 733 185-7, 

723 199 981 

„Naplnit dny životem“ 

 

Podpořit naši péči o umírající můžete jednorázovým nebo opakovaným darem na účet č. 

1002334359/0800. Děkujeme!  

 

 

http://www.hvezda.prohospic.cz/
http://www.hospiclitomerice.cz/
http://www.hospiclitomerice.cz/
http://www.hvezda.prohospic.cz/


 



FARNi GHARITA LITOMEfuCE
lo.roy y. QO"19k6m p$grku -domov pro seniory, tfdennt staciondI
Zahradnicki 1 5Ut4, 412 01 Librn6fice
Tel: 417 .77Q o11,41t rto 0i3, fac 411 llo 021, +mail: ds@fohltm,cz, web: www.fthttm.e
Provozuje: Faml charih Libm0fics, Zahradnir*a 1sg4/5,4if0i L-ftr*ririi", iCo,-+o-ioiisz

Masarykova zjkladn{ Skola
Pan feditel Mgr. Karcl Kynzl
Svojsfkova 5
41201Litom6}ice

V Litomdiicich 15. lI.Z0l7

Ythen! pane Iediteli,

dovolte mi vyjddiit srdecnC podEkovdnf za lrdorf zfuilltak, kterf u pfiletitosti Dne laskavosti
piipravily ddti vali Ikoly. Z.celaurnitE paffi velkd podEkovdnl tdi jejich utritel0m. Vptoupenf dErf se opravdu
povedlo, vsechny jsou moc Sikovn6. Seniofi Domova na D6msk6m pahorku si dilqy nim prolili nddhernd
i dojemnd chvile, nakterd budou dlouho vz.pomfnat. Vyrobend ddrsdky i obderstvenl je skgtednd pot6Sily.

Budeme se moc ttsit na pffpadnou dalll qpoluprdci.

S fctouapozdravem

VcOou"t Oomora nr Ddmekdmpaiorlor

Jitka V6mochovf
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