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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

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


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 Křesťanská základní škola a Mateřská škola. 

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. 

K charakteristice  Masarykovy základní  školy patří  výuka některých předmětů
v anglickém jazyce  již  od první  třídy  (projekt  běží  16.  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,
dětským hřištěm i prostorem pro výuku, včetně pozemků pro pěstování rostlin v rámci
pracovních činností. Zahradu využívají i oddělení školní družiny, ať z objektu ŠD (tzv.
Domeček),  či  z hlavní  budovy  školy.  Dětské  hřiště  dostalo  moderní  herní  prvky  a
dopadovou plochu. 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.  Do vybavení  hřiště  byly  doplněny
nové florbalové  mantinely.  Součástí  sportovního areálu  je  rovněž  beach volejbalové
hřiště.  V průběhu  prázdnin  2019  bylo  postaveno  workoutové  hřiště  pro  veřejnost
v prostoru  vedle  sektoru vrhu koulí.  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  byl  zahájen  v červnu  2019  (viz  kapitola  k)  Opravy  a  rekonstrukce
2019/2020 ). 

Dominantním rysem vzdělávání na Masarykově základní škole v Litoměřicích ve
školním roce 2019/2020 bylo zavedení distanční výuky na základě mimořádných opatření
Ministerstva  zdravotnictví  České  republiky  podle  zákona  č.  258/2000 Sb.  dne  11.  3.
2020. Teprve v květnu 2020 v rámci uvolňování opatření byl nejprve umožněn vstup do
školy pro žáky 9. ročníků v rámci dobrovolné přípravy na Jednotné přijímací zkoušky.
Následně mohli školu navštěvovat i žáci 1. stupně, opět na dobrovolné bázi v omezených
skupinách a za přísných hygienických podmínek.  Žáci 2.  stupně se do školy podívali
v rámci  předem  domluvených  konzultací.  Mimořádná  opatření  MZ  se  promítla  i  do
průběhu zápisů do 1. tříd a do konání Jednotné přijímací zkoušky na střední školy.



 
c) Popis školy:  

Hlavní budova : 
18 učeben, z toho 17 kmenových  tříd, 4 třídy slouží jako 4 oddělení školní družiny
 1 odborná učebna – výuka Domácnosti a jazyků, bývalý byt školníka slouží jako 
sklad pomůcek a hraček pro potřeby školní družiny.
                                          
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
Workoutové hřiště

           

 Stavy  žáků ve školním roce 2019/2020  

Začátek školního roku: 1. stupeň ……………….. ……………  263
        

2. stupeň ………………………………211
                                               ----------------------------------------------------

celkem ……………………………….. 474

Konec školního roku: 1. stupeň ……………….. ..…………. 261

2. stupeň ……………………………..  211
---------------------------------------------------                          
celkem ……………………….………  472

Celkem tříd: 18 1. stupeň - 10 tříd 
2. stupeň – 8 tříd

            PRŮMĚR NA TŘÍDU 26,22



Další údaje (k 30. 6.  2020):
---------------------------------    
  oddělení ŠD 7
  Předmět speciální pedagogické péče 4 oddělení
  Pedagogická intervence 7 oddělení
  Počet  žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ( v běžných třídách) 53

1. stupeň 33      
2. stupeň   20        

O prospěchu a chování svých dětí se rodiče mohli informovat pouze na jedné
třídní  schůzce  14.  11.  2019.  Druhá  plánovaná  schůzka  byla  zrušena  v souvislosti
s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví podle zákona č. 258/2000 Sb.  

 Mimořádné schůzky s rodiči pak proběhly: 1.A a 1.B dne 10. 9. 2019, 6. A a
6.B dne 24. 10. 2019, 3.A dne 21. 11. 2019.

 Výchovný poradce měl  stanoveny pravidelné  konzultační  hodiny, které  byly
uveřejněny i na  webu školy. 

Kariérový  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 7 x  projednávání prospěchu, kázně a přestupků žáků proti šk.
řádu s rodiči. 

Pedagogická rada školy zasedala ve školním roce  2019/2020 celkem 4 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.  2020:
--------------------------------------------------
Učitelé:
                                                   Evid. stav           přepočt. počet

vedení školy                                         3                  3,000
učitelé 1. st. 10     10,000
učitelé 2. st. 17     13,318
rodilí mluvčí  3       1,727

          Celkem učitelů                        33      28,045      



3 učitelky mateřská dovolená      

Asistenti pedagoga:      3 1,500

Vychovatelky ŠD:                                 7 6,072

           Provozní zaměstnanci:
ekonom                                                   1                    1,000                                      
administrátor-sekretář      1 1,000
uklízečky                                                 3                     2,750
Celkem provoz. zam.      5                 4,750

Správci areálu:      3                    3,000

1 učitelka  2.  stupně pracovala  jako výchovná poradkyně.  1  učitel  vykonával  funkci
kariérového  poradce.  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 
2019/2020.
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: 11  hospitací v hodinách.  
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 byly 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
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 a JŠ s právem státní zkoušky EKONOM, o.p.s.,  

f) Údaje o přijímacím řízení nebo zařazování dětí:  

Ukončení povinné školní docházky:
--------------------------------------------
v 9. třídě ….……………..  9. rokem  ……………… 51
v 9. třídě………………….10. rokem……………….   1

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

------------------------------------------------------------------------------
Celkem …..…………………………………………   52 žáků 

Umístění vycházejících žáků: 
------------------------------------
Gymnázium ………………………….…. 15 žáků 
Střední školy ……………………………  31 žáků
SOU - 3leté ……………………………..    4 žáci
Studium v zahraničí………………………...1 žák

1 žákyně si nepodala žádnou přihlášku k přijímacímu řízení potvrzenou školou.
 
Zápis do 1. tříd:
------------------
k zápisu ……………………………………..  81
zapsáno …………………………………….. .54
odklad   ……………………………………..  10
převod na jiné školy ………..……………….  17
------------------------------------------------------------
Celkem do 1. třídy …………………….……  54

Ve školním roce 2019/2020 zápisy do 1. tříd proběhly pouze v administrativní podobě a
v řadě případů pouze distančním způsobem.

Přechod žáků na jiné školy :
----------------------------------
do primy osmiletých gymnázií………………. 7



g) Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání učitelů
-------------------------------------------------------------

            (viz  příloha č. 2)

h) Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků
-----------------------------------------------------------

            (viz příloha č. 3ab)

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 2019/2020
-------------------------------------------         
Prostředí školy: 
---------------------

Díky  sponzorským  darům  a  zapojení  fondů  došlo  k vybudování  1.  fáze
workoutového hřiště v prostoru sportovního areálu u sektoru vrhu koulí.  Realizace stála
cca 340 000 Kč. Hřiště bylo slavnostně otevřeno v září 2019.

V dubnu 2020 došlo díky zřizovateli k opravě a vyměnění okapových žlabů. 
 Projekt  vybudování  bezbariérových  specializovaných  učeben  v podkroví  byl

zahájen  v polovině  měsíce  června  2020.  Projektováno  je  5  odborných  učeben  (3
jazykové,  1 výtvarný ateliér/řemeslná  dílna a přírodovědná učebna),  součástí  je také
únikové schodiště a výtah zajišťující bezbariérovost. Realizací stavby za cca 25 milionů
Kč byla pověřena firma Hartex. Firmy, které mají vybavit učebny, budou vybrány ve
výběrových řízeních v průběhu podzimu 2020. Předpokládaný konec realizace projektu
financovaného z IROP a rozpočtu města Litoměřice je duben 2021. 

Současně s budováním odborných učeben také proběhla výměna stropů ve 2. patře
hlavní budovy, které byly v havarijním stavu (podle vyjádření  statika).  Došlo tak ke
kompletní výměně a zajištění. 

 
 Požadavky na rozpočet (dotace) pro rok 2020:
--------------------------------------------------------------
(viz  příloha č. 6) 

l)     Přehled plánovaných tříd a zaměstnanců na šk. rok 2020/2021:

Výuka :              
             --------- 1. stupeň ……………… 10 tříd

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

                                   celkem ………………… 18 tříd
  

Přehled o plánovaných pracovnících :
---------------------------------------------    
vedení školy ………………………………... 3  (úvazek  3,000)
učitelé 1. stupeň  …………………………...10 (úvazek 10,000)



učitelé 2. stupeň   …………………………..16 (úvazek 12,000)
rodilí mluvčí…………………………………3 (úvazek   2,040)
---------------------------------------------------------    
celkem učitelů ……………………………  32 (úvazek 27,040) 

vychovatelky ………………………………...7   ( úvazek 6,070)
provozní zaměstnanci ……..…………………5   ( úvazek 4,750)
správci hřiště………………………………… 3   ( úvazek 3,000)
asistentky pedagoga…………………………..4    (úvazek 2,500)

m) Přehled tříd a žáků ( k 30. 9. 2019):
-----------------------       
1.A …………………….………….. 28
1.B ………………………….…….. 27
2.A …………………….………….. 25
2.B ……………………….……….. 26
3.A ……………………….……….. 22
3.B ………..…………….………… 22
4.A …………….………….………. 27
4.B ……………………….……….. 28
5.A  ………………………………...29
5.B …………………………………29
---------------------------------------------------  
1. stupeň ………………………….  263 žáků

6.A .……………………………...... 29
6.B .………………………………   27
7.A .……………………………....   27
7.B .………………………………   26
8.A .………………………………   26
8.B .………………………………   22
9.A ……………………………….   27
9.B. ………………………………   24
-----------------------------------------------------
2. stupeň ………………………….  208  žáků

Celkem na škole:  474 žáků  
(z toho 3 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 5. – 20.
11.  2019.  Rodiče  a  žáci  mohli  získat  osobní  srovnání  online  v  oblasti  matematiky,
českého jazyka a obecných studijních předpokladů  

Testování 5. ročníků ve stejných oblastech mělo proběhnout v dubnu 2020. Dne
11. 3. 2020 byla vyhlášená mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví podle zákona
č. 258/2000 Sb. Testování balo zrušeno. Předpokládá se náhradní testování na popdzim
2020. 

   Mezinárodní zkouška Cambridge ESOL KET a PET  
  Mezinárodní  certifikát  pořádaný  British  Council  se  měl  konat  v prostorách
Masarykovy  základní  školy  v Litoměřicích  dne  14.  3.  2020.  Dne  11.  3.  2020  byla
vyhlášená mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví podle zákona č. 258/2000 Sb.
Zkoušky byly zrušeny a přihlášeným žákům byl nabídnut náhradní termín 10. 10. 2020.

 
  

q) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání a celoživotního učení:
-----------------------  
 Škola se v roce 2019/2020 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)

Jednoduše anglicky na Masaryčce
Projekt v rámci výzvy Šablony II MŠMT, dotace ve výši 1.161.000 Kč, projekt

je zaměřen primárně na přípravu učitelů školy na vícejazyčné vyučování formou CLIL,
sekundárně potom také na zlepšení kariérového poradenství školy, podporu projektové
výuky, spolupráci s TKM a podporu žáků ohrožených školním neúspěchem.

Young Europe
Projekt v rámci programu Erasmus+ z Evropského strukturálního fondu, dotace

ve výši 20.830,- Euro.
Projekt je založen na spolupráci českých a italských škol zabývajících se výukou

různých předmětů v angličtině. Komunikačním jazykem v rámci projektu je angličtina.
Děti  dostanou  možnost  v  rámci  vzájemných  setkání  zdokonalit  své  komunikační
dovednosti  a  seznámit  se  s  kulturou a  tradicemi  svých protějšků.  Učitelé  se  mohou
seznámit s metodami a organizací výuky na partnerské škole.



Ve dnech 6. – 11. 10. absolvovala skupina 24 žáků osmých a devátých tříd a 3
pedagogů    druhou  fázi  projektu  Erasmus+.  Vycestovali  do  partnerské  školy
v Cavallese.   V rámci  programu se  zúčastnili  různých  aktivit  a  workshopů na  téma
zdravý životní styl, výživa a sport, navštívili i  město Trento a Alpy.  Hlavním smyslem
této akce byla přímá komunikace v angličtině, také poznávání cizí země a kultury.  

 Granty z     rozpočtu města pro školy a školská zařízení   
   (viz příloha č. 9)

s) Údaje o prezentaci školy na veřejnosti: 
------------------------

Září 2019 se neslo ve znamení 800. výročí založení města Litoměřice. V rámci
oslav se škola prezentovala při slavnostním defilé Litoměřičanů 15. 9. 2020. Žáci školy
pak  ztvárnili  historii  města  v období  husitských  válek  ve  vystoupení  na  Mírovém
náměstí. 

Zprávy  a  informace  o  dění  ve  škole  se  dostávaly  k  veřejnosti  i  k  rodičům
prostřednictvím několika informačních  toků. Základem jsou schůzky výborů a členů
SRPDŠ 2 x ročně, nicméně ve školním roce 2019/2020 proběhla pouze jedna, druhá
byla zrušena v souvislosti s mimořádnými opatřeními MZ ČR. V případě mimořádných
událostí či akcí pak došlo k dílčím schůzkám mimo stanovené termíny. Významným
zdrojem pro prezentaci školy je i školní facebooková stránka a školní informační systém
Edookit.

Pro  veřejnost  sloužily  i   webové  stránky  školy,  kam  přispívala  velká  část
pedagogického  sboru  i  družiny.  Škola  stále  úzce  spolupracuje  s médii.  Informace  o
školním dění byly 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). Spolupracovali jsme také s Českým rozhlasem Sever.   

Další  formou informovanosti  veřejnosti  o  dění  ve škole byla jednání  školské
rady (viz příloha č. 7).

 Dne 12. 2. 2020 proběhla prezentace litoměřických základních škol pro rodiče
budoucích prvňáčků v DK Litoměřice. Akci organizovala Mateřská škola Litoměřice,
příspěvková organizace. 

 
t) Práce výchovné poradkyně:
-------------------------

  V průběhu září 2019 proběhly konzultace s vyučujícími ohledně žáků s SPU a
SPCH.  Vzhledem  k novým  požadavkům  a  změnám  byli  všichni  pedagogové
seznamováni  s novinkami.   Následně byly  vypracovány  individuální  plány žáků (ve
spolupráci s SPC, PPP v Litoměřicích, v Ústí nad Labem a v Praze). 

Od října začaly konzultační hodiny výchovné poradkyně. Kromě těchto hodin,
žáci  i  rodiče  měli  možnost  kdykoliv  se  setkat  s výchovnou  poradkyní   a  řešit
problematiku  žáků.  V říjnu  začaly  pracovat  také  skupiny  Pedagogické  intervence  a
Předmětů speciální pedagogické péče.

 V průběhu školního roku probíhaly pohovory se žáky, rodiči a pedagogickými
pracovníky v případě žáků s výchovnými problémy. Nicméně od 11. 3. 2020 (zavedení
mimořádných  opatření  MZ  ČR)  se  tyto  konzultace  děly  prostřednictvím  školního
informačního systému Edookit.  Škola úzce spolupracovala s Odborem sociálních věcí a
zdravotnictví  Městského  úřadu  Litoměřice,  Policií  České  republiky  a  Mediační   a
probační službou.



Výchovná  poradkyně  řešila  rovněž  schvalování  dokumentace  k žákům  se
speciálními  vzdělávacími  potřebami.  Konzultovala  také  Doporučení  školských
poradenských  zařízení  s třídními  učiteli.  Řídila  činnost  školního  poradenského
pracoviště. 

u) Práce kariérového poradce:
---------------------------
  .            Svou činnost zahájil kariérový poradce v září 2019 přípravou nástěnky.
Kariérového poradenství a informací  pro rodiče a žáky na web školy a do školního
informačního systému Edookit. 

 Hlavní  náplní  poradenství  byla  individuální  setkání  k  objevování  zájmů,
preferencí, předpokladů a vhodných směrů vzdělávání (28 x).  Dále jednání se zástupci
středních  škol,  distribuce  Atlasů  školství  Ústeckého  kraje,  příprava  a  tisk  přihlášek
k talentovým  zkouškám  (6  přihlášek),  realizace  návštěvy  akcí  Techdays  2019
(4.10.2019), Škola 2019 (12. 11. 2019). Ve dnech 11.  a 13. 11. 2019 proběhla návštěva
Poradenského centra Úřadu práce Litoměřice  11. a 13. 11. 2019 s žáky 9.A i  9.B.

Na schůzkách SRPDŠ 14. 11. 2019  poradce představil možnosti poradenství a
termíny přijímacího řízení. Ve stejném dni se žáci 6. – 8. ročníků zúčastnili Chemické
show  Gymnázia  J.  Jungmanna  v Litoměřicích  směřující  k propagaci  chemie  a
vzdělávání v přírodních vědách.  22. 11. 2020 pak proběhlo  Kariérové poradenství OA,
SOŠ, VOŠ EKONOM Litoměřice opět pro žáky 9. ročníků.
             V únoru poradce vyplňoval a tisl přihlášeky k přijímacímu řízení pro žáky 9.
ročníku, žáky 5. ročníku se zájmem o víceletá gymnázia. 

Díky mimořádným opatřením MZ ČR z 11. 3. 2020 proběhlo přijímací řízení
na střední školy a víceletá gymnázia v upravené podobě. Žáci měli  možnost podat 2
přihlášky, ale konala se pouze 1 Jednotná přijímací zkouška, jejíž výsledek se promítl
do obou přijímacích řízení. Jednotná přijímací zkouška proběhla 8. 6. 2020 pro žáky 9.
tříd a 9. 6.2020 pro žáky 5. tříd na víceletá gymnázia.  Žáci neměli možnost odvolání,
ale mohli požádat o znovupřijetí, pokud v Jednotné přijímací zkoušce uspěli. 2 žáci si
podávali přihlášku do 2. kola přijímacího řízení.  Na víceleté gymnázium bylo přijato 7
uchazečů z 5. ročníku. Poradce také vyhodnotil informační systém předávání informací
žákům a zákonným zástupcům o možnostech vzdělávání na SŠ a o možnostech na trhu
práce.  Probíhaly  rovněž  práce  na  přípravě  školního  systému  identifikace  a  podpory
nadání.

Kariérový poradce byl podpořen z projektu Jednoduše anglicky na Masaryčce.

v) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkový počet písemných žádostí o informace:  0
Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0
Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí
 o neposkytnutí informace: 0
Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0
Počet odvolání proti rozhodnutí ředitele školy: 0
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Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy

I. Základní údaje o hospodaření školy

Základní údaje o hospodaření školy
v tis. Kč

k 31. 12. 2019 k 30. 6. 2020
Činnost Činnost

Hlavní Doplňková Hlavní Doplňkov
á

1. Náklady celkem 28 372,67 103,21 14 906,44 10,17

2. Výnosy celkem 28 372,67 129,60 16 921,98 14,66

z toho
příspěvky a dotace na provoz (účet 672) 27 885,80 16 688,02

ostatní výnosy         486,87     233,96

3. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK          0  26,39  2 015,54 4,49

II. Přijaté příspěvky a dotace

Přijaté příspěvky a dotace celkem v tis. Kč k 31. 12. 2019

1. Neinvestiční dotace poskytnutá ze státního rozpočtu (NIV) 23 651,551

z 
toh
o

přímé náklady na vzdělání celkem (UZ 33 353) 23 651,551

z toho mzdové výdaje 22 833,053

ostatní celkem (UZ  33 052, UZ 33 073, UZ 33 065) 0

2. Neinvestiční příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu ÚSC 4 267,911

z 
toh
o

neinvestiční příspěvek na provoz a energie 2 350,747

neinvestiční příspěvek na mzdy 761,00

příspěvek na lyžařský výcvik 24,00

účelové granty 10,00

Projekt ŠABLONY II. 680,759

Projekt ERASMUS+ 441,405

3. Z jiných zdrojů (sponzorské dary, atd.) 453,213

Komentář k ekonomické části:

Hlavní činnost organizace 
Škola hospodařila s finančními prostředky, které obdržela formou dotací, sponzorských darů a
grantů. Závazný ukazatel příspěvek na provoz pro rok 2019 byl dodržen. Závazný ukazatel
příspěvek na energie  byl vyšší, než bylo skutečně vyčerpáno, a proto byl vrácen dne 5.2.2020
zřizovateli ve výši 149 253,24 Kč.
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Hospodářský výsledek příspěvkové organizace  z hlavní činnosti školy  byl nulový.

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 2019 byl tvořen především
výnosy z pronájmu sportoviště,  reklamní plochy, učeben a půjčovného sportovních potřeb.
Byl vyčíslen ve výši 26 385,60 Kč. 

Celkem byl zlepšený  výsledek hospodaření školy vyčíslen na 26 385,60 Kč.

RM schválila převod částky 16 385,60 Kč do rezervního fondu a částky 10 000 Kč do fondu
odměn.

Stránka
2



Příloha č. 1

Učitelé aprobace 2019/2020
Od 2. 9. 2019

Řed. šk.: Mgr. Karel Kynzl  Tv, Z III.st  
Zást.ř:: Mgr. Petr Hošek  Čj, De III.st   (kariérový poradce)
Zást.ř.: Ing. Lukáš Znojemský  učitelství SŠ  

1. stupeň

1.A Mgr. Lenka Pomykaczová 1. st 
1.B Mgr. Ondřej Kubišta  1. st  
2.A Mgr. Denisa Doubravová  1.st 
2.B Mgr. Jana Hojdarová  1. st.  
3.A Mgr. et Mgr. Hana Zenáhlíková  1. st. + SP       
3.B Mgr. Jaroslava Chlupáčová Filipová  1. st. + HV  
4.A Mgr. .Martina Nováková  vych. + SP  
4.B Mgr. Jitka Zemanová  1. st. + SP  
5.A Mgr. Lenka Hošková   1. st. + HV
5.B Mgr. Jitka Řeháková  SP + učitelství

2. stupeň

6.A Mgr. Lenka Vachová  ČJ, VV III. st.  
6.B Mgr.. Andreas Fajman  ČJ, AJ
7.A Mgr. Jaroslav Radimský  M, ZT
7.B Ing. Iveta Vakrčková          M, FY  
8.A Mgr. Renata Müllerová  Rj,  Z, AJ
8.B Mgr. Pavel Vrána      FJ, ZSV (metodik prevence sociálně 

patologických  jevů)
9.A Mgr. Bc. Barbora Maligová  ČJ, HV, sbormistrovství
9.B Mgr. Leona Kočí  M, Z III.st.
  
Beztřídní

Učitelka Mgr. Marcela Andršová NJ
Učitel B.A. Michael Broadhead AJ
učitel B.A. Sam Budhdev  lektor
učitelka Mgr. Iveta Dragoňová                                      1. st.,VV, AJ  
učitel DrM. Gastón Etchegoyen Miguel D.M.A.  lektor
učitelka               Mgr. Klára Filipová  NJ, FJ (koordinátor ŠVP)
učitelka            Mgr. Lenka Janošíková  Bi, AJ III. st.
učitelka Mgr. Marcela Kabátová  Čj, D III. st. (výchovný poradce)
učitelka Mgr. Zdenka Měhýžová  1. st. + NJ  

ŠD
 

vychovatelka Monika Böhmová  vych.
vychovatelka Hana Hetzerová vych.
vychovatelka Jitka Nesvorová vych.
vychovatelka Mgr. Marie Řepíková
vychovatelka Dagmar Svašková vych.
vychovatelka Stanislava Sýkorová  vych.



MD

vychovatelka Michaela Adámková  
učitelka Eva Bryndová
učitelka Mgr. Jitka Hrubá
učitelka Mgr. Michaela Šperligová

 

Asistentky

Petra Bakotová
Hana Hetzerová
Martina Mansfeldová



Příloha č. 2 

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Jak zařadit  jednoduché  fyzikální  pokusy ve  výuce  ZŠ (Centrum pro  udržitelnou  budoucnost
Projekt CZ.02.3.68/0.0.0/16-010/0000570) 26. 9. 2019…….……………………………..1 učitel

Hodnotového vzdělávání sestry Cyril Mooney pro výchovné poradce (MAP II ORP Litoměřice
č.j.:  MŠMT  7358/2018-3-234)  2  .  –  3.  10.  2019…………………………………………….1
učitel

Trendy  a  nové  nástroje  v kariérovém  poradenství  (MAP  II  ORP  Litoměřice)  3.  10.
2019…………………………………………………………………………………………1 učitel

Mapové dovednosti v geografické výuce druhého stupně ZŠ ( PřF UJEP Ústí nad Labem) 10. 10.
2019………………………………………………………………………………………..1 učitel

Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti  a efektivnímu učení (DESCARTES
v.o.s. č.j.: MŠTM-22201/2017-1) 18. 10. 2019…………………………………………….1 učitel
 
Digitální  technologie  ve  výuce  -  praktické  využití  ve  školách  (NIDV Ústí  nad  Labem č.j.:
MŠMT – 32916/2017) 18. – 19. 11. 2019………………………….……………...……….1 učitel

Výtvarné  zpracování  staniolu a  víček od mléčných výrobků (DESCARTES v.o.s.  Praha č.j.:
MŠMT – 22201/2017-1) 12. 11. 2019………………………..……………………………1 učitel

Alternativní práce se třídou (DESCARTES v.o.s. Praha č.j.: MŚMT -22201/2017-1)……1 učitel

Hola, hola, škola volá (DESCARTES v.o.s. Praha č.j.: MŠMT-22201/2017-1)   28. 1. 2020....2
učitelé

Změny právních předpisů od 1. 1. 2020  (SEMINÁŘ-MS Litoměřice) 13. 1. 2020............. ředitel

Finanční  vzdělávání  pro  učitele  1.  a  2.  stupně  (YOURCHANCE o.p.s.  Praha  č.j.:  MŠMT-
27462/2019-1-950) 29.- 30. 1. 2020………………………………….…………………..3 učitelé

Kariérové poradenství pro základní školy (NIDV Liberec č.j.: MSMT-24462/2018-1-7743)    
 3. 3. 2020)…………………………………………………………………………………1 učitel

Myšlenkové mapy ve výuce (ZŘETEL s. r.o.  Ústí nad Labem čj.j.: MSMT-33021/2018-2-1003)
9. 3. 2020…………………………………………………………………………………..2 učitelé

Školská legislativa týkající se společného vzdělávání v základních školách – webinář (INFRA
s.r.o. č.j.: MŠMT – 496/2019-1-55) 3.. – 5. 6. 2020.………………………………………1 učitel 

Kariérní poradenství v praxi (EKS,z.s. č.j.: MŠMT-25819/2018-2-705) 23. 6. 2020……1 učitel

SFUMATO aneb čtení pro všechny děti  ( ABC MUSIC v.o.s. č.j.: MŠMT-385/2018-1-3-) 22. –
23. 8. 2020…………………………………………………………………………………1 učitel 



 



Přehled klasifikace školy
Název školy: Masarykova ZŠ Litoměřice
Ředitel školy: Mgr. Karel Kynzl
Školní rok: 2019/20
Hodnoticí období: 1. pololetí 19/20

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. Ondřej Kubišta 1,00 16 12 28 0 28 0 0 28 0 0 959 34,25 0 0,00 959 34,25
I.B Mgr. Lenka Pomykaczová 1,00 16 11 27 0 27 0 0 27 0 0 739 27,37 0 0,00 739 27,37
II.A Mgr. Denisa Doubravová 1,06 14 11 25 0 25 0 0 25 0 0 715 28,60 0 0,00 715 28,60
II.B Mgr. Jana Hojdarová 1,04 11 15 26 0 26 0 0 26 0 0 923 35,50 0 0,00 923 35,50
III.A Mgr. et Mgr. Hana Zenáhlíková 1,20 14 8 22 1 21 0 0 22 0 0 631 28,68 0 0,00 631 28,68
III.B Mgr. Jaroslava Chlupáčová Filipová 1,08 7 14 21 0 21 0 0 21 0 0 869 41,38 0 0,00 869 41,38
IV.A Mgr. Martina Nováková 1,11 11 16 27 1 26 0 0 27 0 0 1203 44,56 0 0,00 1203 44,56
IV.B Mgr. Jitka Zemanová 1,20 14 14 28 4 24 0 0 28 0 0 968 34,57 0 0,00 968 34,57
V.A Mgr. Lenka Hošková 1,15 16 13 29 4 25 0 0 29 0 0 920 31,72 0 0,00 920 31,72
V.B Mgr. Jitka Řeháková 1,26 16 13 29 6 23 0 0 29 0 0 1009 34,79 0 0,00 1009 34,79
VI.A Mgr. Lenka Vachová 1,61 15 14 29 13 14 2 0 29 0 0 1405 48,45 0 0,00 1405 48,45
VI.B Mgr. Andreas Fajman 1,70 10 16 26 18 7 1 0 26 0 0 644 24,77 0 0,00 644 24,77
VII.A Mgr. Jaroslav Radimský 1,60 16 11 27 15 12 0 0 27 0 0 1150 42,59 0 0,00 1150 42,59
VII.B Ing. Iveta Vakrčková 1,65 14 12 26 16 10 0 0 26 0 0 1461 56,19 0 0,00 1461 56,19
VIII.A Mgr. Renata Müllerová 1,73 13 13 26 17 8 1 0 26 0 0 1545 59,42 0 0,00 1545 59,42
VIII.B Mgr. Pavel Vrána 1,57 11 11 22 10 12 0 0 22 0 0 1091 49,59 0 0,00 1091 49,59
IX.A Mgr. Bc. Barbora Maligová, Mgr. Klára Filipová 1,68 14 13 27 18 9 0 0 26 1 0 1218 45,11 0 0,00 1218 45,11
IX.B Mgr. Leona Kočí 1,69 12 12 24 17 7 0 0 24 0 0 1367 56,96 0 0,00 1367 56,96
Celkem  1,35 240 229 469 140 325 4 0 468 1 0 18817 40,25 0 0,00 18817 40,25
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Přehled klasifikace školy
Název školy: Masarykova ZŠ Litoměřice
Ředitel školy: Mgr. Karel Kynzl
Školní rok: 2019/20
Hodnoticí období: 2. pololetí 19/20

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. Ondřej Kubišta 1,00 16 12 28 0 28 0 0 28 0 0 722 25,79 0 0,00 722 25,79
I.B Mgr. Lenka Pomykaczová 1,00 16 11 27 0 27 0 0 27 0 0 649 24,04 0 0,00 649 24,04
II.A Mgr. Šárka Podpěrová 1,01 14 11 25 0 25 0 0 25 0 0 619 24,76 0 0,00 619 24,76
II.B Mgr. Jana Hojdarová 1,00 11 15 26 0 26 0 0 26 0 0 686 26,38 0 0,00 686 26,38
III.A Mgr. et Mgr. Hana Zenáhlíková 1,10 14 8 22 1 21 0 0 22 0 0 789 35,86 0 0,00 789 35,86
III.B Mgr. Jaroslava Chlupáčová Filipová 1,03 7 13 20 0 20 0 0 20 0 0 495 24,75 0 0,00 495 24,75
IV.A Mgr. Martina Nováková 1,07 11 16 27 1 26 0 0 27 0 0 983 36,41 0 0,00 983 36,41
IV.B Mgr. Jitka Zemanová 1,09 14 14 28 2 26 0 0 28 0 0 643 22,96 0 0,00 643 22,96
V.A Mgr. Lenka Hošková 1,07 16 13 29 1 28 0 0 29 0 0 496 17,10 0 0,00 496 17,10
V.B Mgr. Jitka Řeháková 1,17 16 13 29 4 25 0 0 29 0 0 635 21,90 0 0,00 635 21,90
VI.A Mgr. Lenka Vachová, Mgr. Petr Hošek 1,42 15 14 29 13 16 0 0 29 0 0 654 22,55 0 0,00 654 22,55
VI.B Mgr. Andreas Fajman 1,51 10 16 26 16 10 0 0 26 0 0 379 14,58 0 0,00 379 14,58
VII.A Mgr. Jaroslav Radimský 1,40 16 12 28 12 16 0 0 28 0 0 657 23,46 0 0,00 657 23,46
VII.B Ing. Iveta Vakrčková 1,36 14 12 26 11 15 0 0 26 0 0 834 32,08 0 0,00 834 32,08
VIII.A Mgr. Renata Müllerová 1,55 13 13 26 16 10 0 0 26 0 0 645 24,81 0 0,00 645 24,81
VIII.B Mgr. Pavel Vrána 1,41 11 11 22 9 13 0 0 22 0 0 545 24,77 0 0,00 545 24,77
IX.A Mgr. Klára Filipová 1,55 14 13 27 12 15 0 0 27 0 0 615 22,78 0 0,00 615 22,78
IX.B Mgr. Leona Kočí 1,52 13 12 25 15 10 0 0 24 0 0 695 27,80 0 0,00 695 27,80
Celkem  1,24 241 229 470 113 357 0 0 469 0 0 11741 25,15 0 0,00 11741 25,15
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Příloha č. 4

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCÍ PROVEDENÝCH ČŠI A 
ÚDAJE O DALŠÍCH KONTROLÁCH

Česká školní  inspekce
Ve školním roce 2019/2020 inspekce neproběhla.

Veřejnosprávní  kontrola provedená interním auditem Města Litoměřice
 30.  9.  – 15.  10.  proběhl  interní  audit  Města Litoměřice.  Předmětem kontroly bylo
hospodaření za rok 2018. Většina kontrolovaných oblastí byla bez doporučení. 

Dílčí  nedostatek  audit  shledal  ve způsobu účtování  dotací  Šablony II  a  Erasmus+:
„Organizace  o  poskytovaných  neinvestičních  transferech  (dotaci)  neúčtovala  v souladu  se
zákonem č. 250/2000 Sb. a s ustanoveními ČÚS č. 703.“          

Celkový závěr však říká:“…Z výše uvedeného vyplývá, že v rámci kontroly nebyla
zjištěna žádná závažná pochybení, která by ovlivnila hospodaření organizace.“

Finanční úřad Litoměřice
Ve školním roce 2019/2020 kontrola neproběhla.

Úřad práce
Ve školním roce 2019/2020 kontrola neproběhla.

Krajská hygienická stanice se sídlem v     Ústí nad Labem  
Ve školním roce 2019/2020 kontrola neproběhla.

Okresní správa sociálního zabezpečení Litoměřice
 Ve školním roce 2019/2020 kontrola neproběhla.

Státní zemědělský intervenční fond
Ve školním roce 2019/2020 kontrola neproběhla.

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Ve školním roce 2019/2020 kontrola neproběhla.
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ŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

Přehled akcí  a činností za školní rok 2019/ 2020

1)1) AKCE ŠKOLY, ZAPOJENÍ ŠKOLY:AKCE ŠKOLY, ZAPOJENÍ ŠKOLY:    

a)a) Vzdělávání pro udržitelný rozvojVzdělávání pro udržitelný rozvoj
 (viz příloha č. 9) (viz příloha č. 9)

b)b) Jednodenní třídní výlety a exkurze:Jednodenní třídní výlety a exkurze:

Ledčice- historypark       23. 9. 2019 5.A, 5.B 
Ploskovice- zámek – Putování za pohádkou       2. 10. 2019 1.A, 1.B
Praha – planetárium     21. 11. 2019 4.A, 4.B
Karlovy Vary – vánoční dům     12. 12. 2019 3.A, 3.B
Praha – NM, Muzeum iluzí, vánoční trhy     16. 12. 2019         9.B
Drážďany (BRD) – vánoční trhy     18. 12. 2019 7.B, 9.A

 
c)c) Kulturní akce: Kulturní akce: 

Divadelní představení pro školy – Čarodějův učeň 15. 11. 2019 1.A, 1.B
Knihovna K.H.Máchy -  Pasování čtenářů - 26. 11. 2019         2.B 
Knihovna K.H.Máchy -  Pasování čtenářů - 27. 11. 2019         2.A
Divadelní představení Putování s anděly 9. 12. 2019 2.A, 2.B
Severočeská galerie Litoměřice –program 9. 12. 2019        5.B 
Malý princ, Rockdivadlo Praha Holešovice 16. 12. 2019 6.AB, 7.AB, 

   8.AB, 9.A
The last wish – divadelní představení v AJ, MKZ Ltm 13. 1. 2020 6.AB, 7.AB, 

8.AB, 9.AB
Lazy goat – divadelní představení v AJ, MKZ Ltm 14. 1. 2020 5.A, 5.B 
Divadelní představení Malý princ, MKZ Ltm 28. 1. 2020 5.A, 5.B
Program Knihovny K.H.Máchy –knížka pro prvňáčka 14. 2. 2020 1.A, 1.B
Sváťovo dividlo Litoměřice  2. 6. 2020 2.A
 

d)d) Plavecký výcvik 3.  třídy a brusleníPlavecký výcvik 3.  třídy a bruslení

Plavecký  výcvik  probíhal  od  září  do  února  šk.  roku  2019/2020  v  Plaveckém  bazénu
Litoměřice – 3.A, 3.B, 4.A, 4.B. Organizovala  ho Městská sportovní  zařízení  Litoměřice.
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. 

e)e) Dopravní výchova žáků 4. tříd a 1. tříd, školní družinyDopravní výchova žáků 4. tříd a 1. tříd, školní družiny

4. třídy – Průkaz cyklisty (11. a 12. září 2019, 14. a 15. ledna 2020).  Školní družina využívala
dopravní hřiště rovněž pravidelně. 
Ostatní třídy navštěvovaly dopravní hřiště při různých akcích, např. Bezpečná cesta do školy
pro 1. třídy.



f)f) Plnění minimálního preventivního programu:Plnění minimálního preventivního programu:

Setkání metodiků prevence sociálně patologických jevů   (vedla Mgr. Kozicová) 16. 10. 2019.
Setkání výchovných poradců 13. 11. 2019.   
Přednáška Zdravý životní styl – netolismus, kyberšikana 17. 20. 2019           7.A 
Přednáška Vztahy v kolektivu a prevence šikany 17.10. 2019          6.A
Přednáška Zdravý životní styl – netolismus, kyberšikana 22. 20. 2019            7.B 
Přednáška Vztahy v kolektivu a prevence šikany 23.10. 2019          6.B
Přednáška Zdravý životní styl – poruchy příjmu potravy a sebepoškozování    23. 10. 2019  

9.A
Přednáška Závislost a závislostní jednání 24. 10. 2019 8.A
Přednáška Zdravý životní styl – poruchy příjmu potravy a sebepoškozování    4. 11. 2019  

9.B
Přednáška Závislost a závislostní jednání 5. 11. 2019 8.A

(podrobněji viz příloha č. 8)

g)g) Spolupráce se středními školami  a dalšími subjekty vSpolupráce se středními školami  a dalšími subjekty v  oblasti náboru oblasti náboru 
vycházejících žáků: vycházejících žáků: 

Techdays     4. 10. 2019 7.B, 9.A, 9.B
Návštěva Poradenského centra Úřadu práce Litoměřice  11. a 13. 11. 2019        9.A, 9.B
Škola 2019 - výstava středních škol a odborných učilišť 12. 11. 2019        9.A, 9.B
Chemická show Gymnázia J. Jungmanna v Litoměřicích 14. 11. 2020 6.AB,  7.AB,  8.AB
Kariérové poradenství EKONOM 22. 11. 2019         9.A,9.B
Zveřejňování novinek v oblasti volby povolání na nástěnce školy v 1. patře
Pravidelné konzultace s kariérovým poradcem

ch) Sportovní soutěže:
Stolní tenis dívky 8. a 9. třídy    – okresní kolo 1. místo 26. 11. 2019 
Závody v plavání škol 2. st.       1. a 3. místo 28. 11. 2019 
ČEPS Florbal chlapci 4. – 5. třídy okresní kolo – 1. místo 19. 11. 2019 
Florbal chlapci 6. – 7. třídy                  3. 12. 2019
Florbal dívky 8. - 9. třídy – okrskové kolo 4. místo    4. 12. 2019
Florbal chlapci 8. – 9. třídy    5. 12. 2019
Florbal chlapci 8. – 9. třídy                                                18. 12. 2019
Florbal chlapci 6. – 7. třídy- okresní kolo   2. místo 11. 12. 2019 
Závody v plavání škol 1. st. –   1. místo 12. 12. 2019
Stolní tenis dívky 8. – 9. tříd – krajské  kolo     2. místo   10. 1. 2020
ČEPS Florbal -  chlapci 4. – 5. třídy – krajské kolo  9. místo   16. 1. 2020
Závody ve veslování na trenažerech     5. 2. 2020 
Basketbal chlapci 8. - 9. třídy – okresní kolo           10. 3. 2020

  
h)h) Ostatní soutěže: Ostatní soutěže: 

Olympiáda z dějepisu – okresní kolo postup do krajského kola     16. 11. 2019
Turnaj v šachu základních škol – postup do krajského kola  28. 11. 2019
Výtvarná soutěž Lidice 6.AB, 7.AB, 8.B  - čestné uznání                     leden 2020
Turnaj v šachu základních škol – krajské kolo      28. 1. 2020
Olympiáda z anglického jazyka 8. - 9. třídy –  školní kolo       21. 1. 2020



Olympiáda z anglického jazyka 6. - 7. třídy –  školní  kolo     28. 1. 2020
Turnaj v šachu základních škol –  krajského kola 13. místo    28. 1. 2020
Olympiáda z matematiky – 5. -9. třídy - okresní kolo 2. - 3. místo       29. 1. 2020
Pythagoriáda 6. – 9. třídy               10. 2. 2020
Olympiáda z anglického jazyka 6. - 9. třídy –  okresní kolo     18. 2. 2020
Olympiáda ze zeměpisu – okresní kolo                   5. 3. 2020
Soutěž mladých zdravotníků on-line - 1. místo                   8. – 11. 5. 2020

      
  

i) Další aktivity ve prospěch dětí a rodičů:

Průvod k oslavě 800. výročí založení města   15. 9. 2019  celá škola
Vystoupení k 800. výročí založení města – husitství   16. 9.2019            2. stupeň
Cyklohappening v rámci Zdravého města Litoměřice     16. 9. 2019 vybraní žáci školy  
Bezpečná cesta do školy   17. 9. 2019 1.A, 1.B
Workshop -  Hudební výchova                           18., 19.,20. a 23. 9. 2019 7.AB, 9.AB
Techdays – výstava firem a zaměstnavatelů         4.10. 2019            7.B, 9. A, 9.B
Základní škola z Cavallese v Litoměřicích, Erasmus +         6.-11.10.2019        vybraní žáci
Přednáška o vzniku a vývoji městské památkové zóny Litoměřice – PhDr. Filip Hrbek  

  9. 10. 2019 8.A, 8.B
Integrovaný záchranný systém   10.10. 2019  5.A, 5.B
Dýňov – soutěž o nejkrásnější dýňovou sochu    5. 11. 2019   školní družina, 

          rodiče, děti 1. stupeň 
Debata s novinářem    7. 11. 2019          8.A
Den laskavosti a dobročinný blešák                                      13. 11 .2019                 celá škola 
Slavnostní rozsvěcení vánočního stromku ve škole  a dobročinný jarmark 4. 12. 2019 

celá škola
Mikuláš – čerti a andělé  5. 12. 2019   žáci 9. ročníků pro 

1.stupeň 
Přednáška, beseda a promítání –  Írán, zahalená krása– kino Máj   9. 12. 2019 2. stupeň, 5.A
Vánoční zpívání a živý betlém 19. 12. 2019 1. stupeň
Vánoční besídky 20. 12.2019 celá škola
 Prezentace litoměřických základních škol   12. 2. 2020
Masopust na Masaryčce  - edukativní a volnočasová aktivita pořádaná pro školu i veřejnost, 
organizovaná Masarykovou ZŠ a spolkem Easy English z.s.        21. 2. 2020 celá škola

Projektový den – Recitace a hlasová výchova     5.A, 5.B  
Projektový den – Dramatizace      5.A, 5.B
 Projektový den – Artefiletika – ztvárnění pocitů      5.A, 5.B
Vědecké laborky          1.A, 1.B
Den v Africe              1.B

Vítání občánků          školní družina
Solná jeskyně           září – červen  školní družina
Ruční dílny Rozmarýn            září – červen školní družina
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2) ZÁJMOVÁ ČINNOST:  

a)a) Kroužek zdravotníkůKroužek zdravotníků   ( 3.- 8. třída)( 3.- 8. třída)                         10 žáků        10 žáků
e)   e)   Pěvecký sbor BobulkyPěvecký sbor Bobulky (1.- 9. třídy)(1.- 9. třídy)                    16 žáků                   16 žáků
f)f) Matematika – příprava na střední školyMatematika – příprava na střední školy (9. ročník)              (9. ročník)                      15 žáků        15 žáků
g)g) Kroužek BasketbaluKroužek Basketbalu (1. stupeň)(1. stupeň)         13 žáků        13 žáků
h)h) Florbal Florbal (1. stupeň)(1. stupeň)         18 žáků        18 žáků

  

3) VYUŽITÍ ŠKOLY A AREÁLU ŠK. ZAHRADY:  

Slavnostní zahájení šk. roku pro 1. třídy     2. 9. 2019
Místní referendum o městské nemocnici   9. 11. 2019
Školení řidičů ČSAD Slaný  16. 11. 2019
Soukromé oslavy narozenin červen-srpen 2020

4) VYUŽITÍ ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ:  

Tenis pro děti 1. stupně
 Prázdninový kempík pro děti z Masaryčky – červenec 2020
Soustředění malých tenistů – červenec 2020
 Angličtina pro nejmenší spojená s tenisem – 2 týdny v srpnu
 Tréninky mužstva basketbalistů Slavoj BK Litoměřice 
 Tréninky basketbalistek Slovan Litoměřice
Tréninky florbalistů   Lovosice LFP
 Soutěže AŠSK



Celodenní provoz hřiště pro veřejnost  - s výjimkou období uzavření sportovního areálu na
základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR podle zákona č.258/2000 Sb.



Příloha č. 6

POŽADAVKY NA ROZPOČET (DOTACE)  PRO ROK 2020

1. Výměna oken v objektu školní družiny („Domeček“)…… 1 000 000 Kč¨

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

3. 2. etapa workoutového hřiště….…………………………….200 000 Kč



Příloha č. 7

ŠKOLSKÁ RADA

10.  10.  2019  proběhlo  6.  řádné  jednání  školské  rady.  Školská  rada  projednala  a
schválila výroční zprávu 2018/2019. Změny Školního řádu a Pravidel pro hodnocení výsledků
vzdělávání nebyly provedeny, a proto nedošlo k jejich projednávání. Školská rada se zabývala
také rozpočtem na rok 2020, změnami ŠVP. Členové se také seznámili s personální situací ve
škole. Na programu byly i počty dětí, které nastoupily ve školním roce 2019/2020. Probíraly
se také akce již proběhlé a akce budoucí. Řešil se i konec funkčního období Školské rady.

V květnu 2020 skončilo funkční období školské rady, proto došlo k novým volbám
členů školské rady. Vzhledem k aktuálním mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
ČR  podle  zákona  č.  258/2000  Sb.  bylo  možné  provést  volbu  členů  Školské  rady  z řad
zaměstnanců školy až 16. 6. 2020 na pedagogické radě (viz zápis o provedení a výsledcích
voleb do školské rady za pedagogický sbor). Zvoleni byli Mgr. Petr Hošek, Mgr. Leona Kočí. 
Zřizovatel, Město Litoměřice, jmenoval své 2 zástupce do školské rady, Mgr. Terezu Bíbrlík a
Mgr. Nikolu Zavázalovou. 

Provedením volby za rodiče byl pověřen ředitelem školy Mgr. Petr Hošek. Vzhledem
k již zmiňovaným mimořádným opatřením volil Výbor SRPDŠ dne 22. 6. 2020 per rollam
prostřednictvím školního informačního systému Edookit. Výbor SRPDŠ zvolil z řad rodičů do
Školské rady na funkční období 2020/2023 Bc. Josefa Věrnocha a pana Marka Zákravského
(viz zápis o provedení a výsledcích voleb do školské rady). 

Členové školské rady 2020/2023:
Za zřizovatele: 
Mgr. Tereza Bíbrlík
Mgr. Nikola Zavázalová

Za pedagogický sbor:
Mgr. Leona Kočí
Mgr. Petr Hošek

Za rodiče:
Bc. Josef Věrnoch
Marek Zákravský

24. 6. 2020 proběhlo 1. řádné jednání školské rady v novém funkčním období. Zde
byla  provedena  volba  předsedy  a  místopředsedy.  Předsedou  se  stal  Mgr.  Petr  Hošek  a
místopředsedou Bc. Josef Věrnoch. Členové školské rady projednali změny ŠVP, personální
situaci  pedagogického sboru,  rozpočet  na rok 2020 ve vazbě na nový systém financování
regionálního  školství,  který  začal  platit  od  1.  1.  2020.  Školská  rada  byla  seznámena
s odložením  mezinárodních  certifikátů  KET/PET  v souvislosti  s Covid-krizí.  Účastníci
jednání se seznámili s postupem prací na škole – zahájení vybudování podkrovních učeben a
jiné opravy a úpravy. Projednávány byly i případné změny Školního a Klasifikačního řádu
v návaznosti na hodnocení distančního vzdělávání. Došlo i na výsledky zápisu žáků do 1.tříd,
na čerpání peněz z EU Šablony II, Erasmus +, kariérové poradenství, výsledky přijímacího
řízení na SŠ. Bod č. 12 programu -  Fungování školy v době Covid-krize povede ke změnám
vnitřních předpisů, které budou projednávány na dalším řádném jednání Školské rady v říjnu
2020.    

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



Příloha č. 8 

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

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



OBSAH

I. Základní informace
- školní metodik prevence a jeho povinnosti
- situace v oblasti primární prevence na škole, přístup a úloha pedagogů
- spolupráce s institucemi a organizacemi
- spolupráce s rodiči v rámci MPP
- spolupráce s žáky v rámci MPP

II. Hodnocení MPP za školní rok 2019/2020
- metodické pokyny, zákony a vyhlášky využité ke zpracování MPP (odkazy na 

internet)
- evidence SPJ na škole
- vzdělávání pedagogů 
- aktivity pro žáky, preventivní programy na škole zapojení do KPPP
- autoevaluace ( + vyhodnocení dotazníků)

III. Cíle nového MPP pro škol. rok 2020/2021
- jednotlivé cíle
- priority MPP
- aktivity pro žáky, KPPP
- vzdělávání školního metodika prevence a pedagogických pracovníků
- spolupráce školy s rodiči žáků
- spolupráce školy se specializovanými institucemi a ostatními institucemi

IV. Závěrečné informace
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I. Základní informace:

Školní metodik prevence a jeho povinnosti

Mgr. Pavel Vrána (aprobace: II. st. ZŠ VKO – Fj), délka praxe: 14 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.
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 Prezentuje  výsledky  preventivní  práce  školy,  získává  nové  odborné  informace  a
zkušenosti.

 Vede  a  průběžně  aktualizuje  databáze  spolupracovníků  školy  pro  oblast  prevence
sociálně  patologických  jevů  (orgány  státní  správy  a  samosprávy,  střediska  výchovné
péče,  poradny,  zdravotnická  zařízení,  Policie  ČR,  orgány  sociální  péče,  nestátní
organizace  působící  v  oblasti  prevence,  centra  krizové  intervence  a  další  zařízení,
instituce i jednotliví odborníci).

 Vyhledává a orientačně šetří žáky s rizikem či projevy sociálně patologického chování;
poskytuje  poradenské  služby  těmto  žákům  a  jejich  zákonným  zástupcům,  případně
zajišťuje péči odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).

 Spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností
rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participuje na sledování
úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů
ve škole.

 Připravuje podmínky pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a
koordinuje  poskytování  poradenských  a  preventivních  služeb  těmto  žákům  školou  a
specializovanými školskými zařízeními.

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

 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. 
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 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.).
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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. 

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 2019/2020 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 2019/2020 – zmapování situace ve škole pro stanovení 
cílů MPP

Metodické pokyny, zákony a vyhlášky využité ke zpracování MPP

Škola měla ve školním roce 2019/2020 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
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 Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, č. 
72/2005

http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-72-2005-sb-1
 Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu

MŠMT ČR, Praha 2004
http://www.msmt.cz/uploads/soubory/prevence/ravidla_pro_rodice_a_deti_k_bezpecnejsimu_uzivani_internetu.doc

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

MŠMT ČR, Praha 2003
http://www.msmt.cz/uploads/soubory/prevence/poluprace_predskolnich_zarizeni_skol_a_skolskych_zarizeni_s_olicii_.doc

 Evaluace a diagnostika preventivních programů
MŠMT ČR, Praha 2002
http://www.msmt.cz/uploads/soubory/prevence/valuace.pdf

 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a 
postihu záškoláctví

MŠMT ČR, Praha 2002
http://www.msmt.cz/Files/DOC/pokynn.doc

 Volný čas a prevence u dětí a mládeže
MŠMT ČR, Praha 2002
http://www.msmt.cz/uploads/soubory/prevence/olnycas.pdf

 Školní preventivní program pro mateřské a základní školy a školská zařízení
MŠMT ČR, Praha 2001
http://www.msmt.cz/uploads/soubory/prevence/prevence.doc

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

http://www.msmt.cz/vzdelavani/metodicky-pokyn-msmt-k-vychove-proti-projevum-rasismu-xenofobie-a-intolerance
 Bílá kniha Evropské komise Nový podnět pro evropskou mládež

Komise Evropských společenství, 2001 (MŠMT ČR, Praha 2002)
http://www.msmt.cz/Files/DOC/BKkonecnaverze.doc

(zdroj: PPP Litoměřice http://www.pppuk.cz/poradny/litomerice/prevence )

Evidence SPJ na škole

Ve školním roce 2019/2020 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. 
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Vzdělávání pedagogů ve školním roce 2019/2020

Vzdělávání v oblasti primární prevence: 

Název a odborné zaměření
vzdělávání

Počet
hodin

Datum
konání

Počet
školených
pedagogů

Setkání metodiků prevence
pořádané PPP Litoměřice

 

6 1 setkání
v průběhu

roku

1

Aktivity pro žáky, preventivní programy na škole, zapojení do KPPP
 ve školním roce 2019/2020

Všechny akce a projekty pořádané pro celou školu případně jednotlivé ročníky lze hodnotit jako
povedené, pro žáky i pedagogy přínosné.  

Název aktivity, akce Datum Realizace/
zajištění

Přednáška Zdravý životní styl – netolismus, kyberšikana     7.A, 7.B
Přednáška Vztahy v kolektivu a prevence šikany 6.A, 6.B

Přednáška Závislost a závislostní jednání  8.A, 8.B
Přednáška Zdravý životní styl – poruchy příjmu potravy a sebepoškozování   

9.A, 9.B

Podzim   K- Centrum LTM
Martin Havelka

Cyklopeloton vybraní žáci   16. 9. 2019 Zdravé město
Litoměřice

Bezpečná cesta do školy                                                        1.A, 1.B 17. 9. 2019 Policie ČR
Integrovaný záchranný systém                                             5.A, 5.B 10. 10. 2019 IZS ČR

Prezentace basketbalu                                                                   2.AB, 
5.AB

10. 2. 2020

  

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

Autoevaluace
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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
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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. 

III. Cíle školního minimálního preventivního programu na rok 2020/2021

Jednotlivé cíle

 provádět primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků
 zajistit průběžné vzdělávání pedagogů v problematice SPJ
 vést žáky ke zdravému životnímu stylu
 podporovat u žáků sociální a osobnostní rozvoj
 rozvíjet sociálně komutativní dovednosti dětí
 podporovat a usměrňovat vlastní aktivitu žáků při řešení problémů
 uplatňovat pestrost preventivní práce se žáky
 zapojit do práce celý pedagogický sbor
 snažit se o vytvoření partnerských vztahů mezi učitelem a žákem
 podílet se na vytváření příznivého klimatu školy, bezpečného prostředí pro žáky
 vytvořit podmínky pro smysluplné využívání volného času dětí
 rozšířit spolupráci se zákonnými zástupci žáků
 rozvíjet spolupráci s dalšími institucemi v oblasti sociálně patologických jevů
 získávat prostředky na preventivní činnost z grantových programů

Priority MPP

 všestranný rozvoj osobnosti, rozvoj emoční a sociální inteligence (komunikace, spolupráce, 
kooperace, tolerance, úcta, sebeúcta – metody: výcvik v sociálně komunikativních 
dovednostech, metody spolupráce, kooperace, činnostního učení, metody kritického myšlení, 
aktivní sociální učení, individuální přístup ...),  zdravý životní styl, pozitivní klima ve škole 
respektující individualitu

 vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času dětí
 spolupráce s rodiči, osvětová činnost pro rodiče v oblasti zdravého životního stylu, prevence 

šikany a prevence problémů ve výchově a vzdělávání dětí
 sledování konkrétních podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně 

patologických jevů a uplatňování různých forem a metod umožňujících včasné zachycení 
ohrožených dětí
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 poskytování poradenských služeb školního metodika prevence
 zajišťování poradenských služeb pro rodiče

Aktivity pro žáky, KPPP

Způsob seznámení žáků s činností ŠMP, možnostmi pomoci a MPP

ŠMP se osobně představí ve třídách školy a vysvětlí žákům, v jakých záležitostech se na něho
mohou obracet. Informuje žáky, kde jej mohou nalézt (kabinet), ve kterém čase (v případě nutnosti
kdykoliv). 

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

1. stupeň

Vyučovaný
předmět

Preventivní aktivita a její zaměření, 
způsob jejího vedení

(např. předávání informací, prožitková aktivita,…)

Učitel

Prvouka Bezpečná cesta do školy, základní pravidla silničního provozu Třídní učitelé

Prvouka Bezpečné chování v silničním provozu – chodec, cyklista
Dopravní hřiště Litoměřice

Zaměstnanci 
DDM Rozmarýn

Prvouka Zásady bezpečného chování na veřejnosti, dopravně riziková 
místa ve městě

Městská policie

2. stupeň

Vyučovaný
předmět

Preventivní aktivita a její zaměření, 
způsob jejího vedení

(např. předávání informací, prožitková aktivita,…)

Učitel

Bude doplňováno v průběhu školního roku 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 Realizátor
Bude doplňováno v průběhu školního roku 2020/2021
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Volnočasové aktivity pro žáky – viz Výroční zpráva 2020/2021

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 2020/2021

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 2020/2021

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 2020/2021
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Spolupráce školy s rodiči žáků

Aktivity pro rodiče

Název aktivity Datum
konání

Realizátor,
přednášející

Informace o prevenci SPJ, Metodický pokyn Čj.
200006/2007-51, postup školy při řešení situací spojených

s užíváním návykových látek

podzim 2020 Třídní učitelé

Informace o problémech spojených se šikanou, jejího
rozpoznání a řešení problému

jaro 2021 Třídní učitelé

Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči

Název aktivity Datum konání Vedoucí
programu

Bude doplňováno v průběhu školního roku 2020/2021
Vánoční zpívání Prosinec 2020 pedagog ZŠ

Velikonoční zpívání jaro 2021 pedagog ZŠ
Dýňov Říjen 2020 pedagog ZŠ

IV. Závěrečné informace

Datum Podpis 
ředitele/ředitelky školy

Seznámení ředitele/ředitelky školy s MPP 8.10. 2020
Seznámení pedagogického sboru školy s MPP 8.10. 2020
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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, 

2) Projekty   

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

Lyžařský výcvik  7. tříd: Pec pod Sněžkou 7. A, 7. B    18. 1. – 25.  1.  2020
Ozdravné pobyty:*   

Riccione, Itálie 6. – 15.9. 9. B 21 žáků

*ostatní ozdravné pobyty byly zrušeny nebo přesunuty na náhradní termíny v dalším šk. roce 
2020/2021 z důvodu mimořádných opatření MZ ČR podle zákona č. 258/2000 Sb.

Ovoce do škol
Ve školním roce 2019/2020 se Masarykova škola zapojila opět do projektu Ovoce do škol
zaměřeného  na  podporu  zdravého  stravování  dětí  financovaného  Státním  intervenčním
zemědělským fondem. Zúčastnili se ho všichni žáci školy.
Podpora sportu a aktivního pohybu  (viz  příloha č.5)
Solná jeskyně a bazén
Školní družina pravidelně do března 2020 cca 1 x za měsíc navštěvovala solnou jeskyni a 
plavecký bazén.

b)  zaměřené na globální odpovědnost a fairtrade: 
Fairtrade:

září
tradiční prodej FT výrobků a čaje na chodbě školy, organizováno řídící skupinou pro FT na
škole,  vyhlášení  ředitelem  školy,  připomenutí  myšlenky  spravedlivého  obchodu  třídními
učiteli ve třídách

listopad
tradiční propagace a prodej výrobků a kávy na třídních schůzkách rodičů, organizováno řídící
skupinou
Den laskavosti, vykonání laskavého skutku, a to formou realizace blešího trhu na chodbách
školy, výtěžek akce předán ve prospěch místního Klokánku



prosinec
tradiční prodej a propagace výrobků na slavnostním rozsvícení vánočního stromu na zahradě
školy, ochutnávky pečení
vánoční prodej FT muffinů, organizováno pátými třídami pro zbytek školy, výtěžek byl již po
několikáté  darován  místní  neziskové  organizaci  Shinebean,  podporující  zejména  školní
projekty v Keňi

únor
propagační  akce  pro  celou  školu,  oslava  8.  výročí  získání  titulu  1.  Fairtradová  škola,
ochutnávka, propagace, prodej aj.

Bohužel, kvůli první vlně pandemie, jsme nemohli pokračovat v dalších aktivitách po
zbytek školního roku

Již několik let zavedené a fungující: 
kávovary od MIKO káva, fungují ve všech sborovnách na FT kapsle kávy k zakoupení ve
škole
náš banner FT školy, propagace školy a FT na všech akcích školy
prodej FT výrobků řídící skupinou na většině akcí školy
zařazení tématu FT do výuky a projektů na obou stupních školy a to zejména v předmětech
Čj, cizí jazyky, Vv, Z, VkZ, VkO a vaření
spolupráce s Fairtradovým městem Litoměřice

Globální odpovědnost:

Dobročinný blešák na podporu Klokánku a Den laskavosti – 13. 11. 2019. Již tradiční akce, 
jejíž výtěžek byl určen pro Fond ohrožených dětí Klokánek v Litoměřicích

Dobročinná práce pro Hospic  - 11. 11. 2019 žáci 9.B se i v roce 2019 zapojili do 
dobrovolnické činnosti pro Hospic (úprava okolí hlavní budovy).

Slavnostní rozsvěcení vánočního stromku ve škole  a dobročinný jarmark - 4. 12. 2019, žáci a 
rodiče celé školy se zapojily do přípravy a konání této tradiční akce, výtěžek jarmarku byl 
věnován dle rozhodnutí jednotlivých tříd. 

Přednáška  - Írán, zahalená krása - 9. 12. 2019 – 5.A, 6.AB, 7.AB, 8.AB, 9.AB  

Školní fórum  - dne 7. 2. 2020 proběhlo fórum žáků, představitelů školy a politiků Zdravého 
města nad problémy školy. Výstupy pak byly prezentovány představiteli žáků školy na 
Mladém fóru 2020

Velikonoční přání – 12. 4.2020 – zaměstnanci, rodiče a žáci Masarykovy ZŠ připravili pro 
Domov seniorů U Trati a Hospic sv. Štěpána  řadu předmětů s velikonoční tematikou v době, 
kdy byl do těchto zařízení zakázaný vstup.

Ekologická výchova: 
Zelená škola – Masarykova ZŠ je od roku 2013 součástí projektu na ekologické nakládání 
s vyřazeným elektromateriálem.
Sběr papíru – v kalendářním roce 2020 byl ukončen v důsledku nepříznivých podmínek 
výkupu a odvozu starého papíru.



Sběr PET lahví – v kalendářním roce 2020 byl ukončen v důsledku nepříznivých podmínek 
výkupu a odvozu PET lahví. Nicméně vedení školy zařídilo pravidelný vývoz plastů ze školy 
a popelnici na jejich shromažďování.  
Projekt EVVO Mrtvé dřevo jako zdroj života – na školní zahradě byl upraven kmen odumřelé
jabloně jako broukoviště a místo pro život dalších organismů. Projekt je doplněn edukativním 
textem.   
Umístění boxů ne separovaný odpad – v průběhu šk. roku 2016/2017 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 enviromentální 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. 
Výtvarné techniky z     přírodnin   – děti ve školní družině pravidelně vyrábějí různými 
výtvarnými technikami artefakty z přírodnin (listy, kaštany atd.) (viz ŠVP ŠD)
 

jiné: 
Cyklopeloton   16. 9. 2019 vybraní žáci
Bezpečná cesta do školy   17. 9. 2019  1.A, 1.B
Integrovaný záchranný systém 10. 10. 2020   5.A, 5.B
Prezentace basketbalu   10. 2. 2020 2.AB, 5.AB

Ostatní akce zrušeny v důsledku mimořádných opatření MZ ČR podle zákona č. 258/2000 Sb.
ze dne 11. 3. 2020.   

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

 V roce 2019 Masarykova základní škola získala od zřizovatele příspěvek na rok 2020 ve výši
10 000 Kč. Vzhledem k mimořádným opatřením MZ ČR podle zákona č. 258/2000 Sb. byly
plánované akce (v tomto případě Dětský den) zrušeny. Příspěvek bude vyčerpán na začátku
šk. roku 2020.  



Příloha č. 10

RŮZNÉ

1. Ocenění SCIO  

2. Poděkování Hospic a penzion U Trati  





DOMOV U TRATI

Když nás oslovil ředitel Masarykova základní škola Litoměřice velmi nás to potěšilo, ale že 
spolu se svými žáky vykouzlí pro naše klienty až tak milé velikonoční překvapení, to jsme 
nečekali...

Dostali jsme od žáků a učitelů tolik dobrůtek, přáníček a sváteční výzdoby, že jsme radost udělali 
nejen v Domově U Trati v Litoměřicích, ale i v Domově sociální péče Skalice a Domově sociální 
péče Chotěšov.

DĚKUJEME!

HOSPIC
Velikonoční neděle - čas naděje, vzkříšení a světla. Ale i čas pro velká srdce a obdarování. 
Děkujeme druháčkům, jejich rodičům i učitelům z Masarykova základní škola Litoměřice, kteří 
obdarovali bohatou velikonoční koledou naše pacienty i zdravotníky. Beránci, ovoce, dobrůtky, 
přáníčka, drobné výrobky, květiny a mnoho dalšího! Hned je na světě veseleji, když víte, že na 
vás někdo myslí.
Děkujeme a přejeme všem, kteří se na tomto skvělém nápadu podíleli, požehnané a radostné 
Velikonoce! Ať Vaše srdce zůstanou otevřená, vlídná a laskavá!

https://www.facebook.com/Masarykovazs/?__tn__=K-R&eid=ARC5YjTdaxe8YY0SYtsVOBmSiX838InOVdFY1ObvGJMquc7gd59GdpCYLA4AWiCP3cQgF0wENK6srCoN&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD5gpBp7QQwa6hivOPeQ95n3eYlTRIbFzd03P-VRWvldQ4M7ziDR4ex3i9b3Hr1lrddicnTFw01R0EmJEB6HDVquxixm1pk-zoo0fXVmgypG2opri1aWw2GzslwGQt_0AxsNWSoEkWV4d07EQ82ZqnMhIayRazWTuO4QSOkUUw1C3HLCI1sRUY_oitWQuQDOXTAx96Ti9YrUX-3XcnVryN4tvs8ST3Ol343YYrxVhn52qDw4tO932Fm-wPnbcAprmfrusvY63EzJvYTL4kkSFx7SOU9HHLW9qeCKT5LNSH7DW0g1aXmYXwWzd7iEZkejA2V5jA2KCCyEfUerg9hlwN6ug
https://www.facebook.com/Masarykovazs/?__tn__=K-R&eid=ARBgCqLpjRLifZ9EO37HXjHaECLucwaI3EOa7BaCtORGIfZPl2V7iNThWmE0Uul0myo8SNmgwrHA0K91&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBXAtkENXsWypYirdMj0KDyPQN0L-x3ZMXO17ZVPSVFGxoBp3kyDhHriHnlH_1lUJwlyEauU37wv1_5FXAMG3JecOyh4UE3bSa6Msgu3ni4v3cwb_r7zw0g67XWB_Y5ahpuupPvS3ABi2jtj0soAZNCpDYSWRL6aVP4qnRkqR4tc8nJXwo2tJxSvgUp0fAWbWvcQ9_5NUevjowQZBMeWYvDDlqG4PlTjA-9dxoccsOxjdiUOlUJZAHV2UnlwlkKYFm6lG7CdNABdhyIWWXtK87emVgKuqG46bKi6g-iKbbg9pUxfl9Y93ef1C7mPawyC9ZbcDPalJv0pfmzm15F_Cs
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