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1. Základní údaje o škole 

Název: LINGUA UNIVERSAL soukromá základní škola a mateřská škola s.r.o. 

Sídlo: Sovova 2, 412 01 Litoměřice 

Škola sdružuje základní školu (1. - 9. ročník), školní družinu a školní klub. K 1. 9. 2006 byla 

zařazena do sítě škol také mateřská škola pro děti předškolního věku, nebo s odkladem školní 

docházky. 

Identifikátor školy  600 001 393 

IČO    25 01 85 15 

IZO školy   108 043 762 

IZO školní družiny  110 012 721 

IZO školního klubu  166 100 188 

IZO mateřské školy  166 101 326 

IZO jídelny - výdejny  181 057 239 

 

Bankovní spojení: 

pro dotace MŠMT:   KB, Litoměřice, č.ú.: 2063690247/0100 

pro ostatní příjmy a režii školy: KB, Litoměřice, č.ú.: 19-5908910277/0100 

 

Kontakty: 

telefon:   416 733 690 

mobil:   739 036 333 

e-mail:   info@zslingua.cz 

webové stránky: www.zslingua.cz 

 

http://www.zslingua.cz/
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1.1. Zřizovatel školy 

Zřizovatele Lingua Universal soukromé základní školy a mateřské školy s.r.o. odsouhlasila 

Školská rada na svém jednání 28. 03. 2001: 

Jméno Adresa 

Mgr. Blanka Ježková Zahradnická 389/33, 412 01 Litoměřice 

1. Statutární zástupce / jednatel společnosti od 21. 12. 2000 

Jméno Adresa 

Mgr. Blanka Ježková Zahradnická 389/33, 412 01 Litoměřice 

2. Statutární zástupce / jednatel společnosti od 10. 4. 2013 

Jméno Adresa 

Ing. Blanka Ježková Zahradnická 389/ 33, 412 01 Litoměřice 

Společník od 28.03.2001 

Jméno Adresa 

Mgr. Gabriela Hamerská Dalimilova 1892/29, 412 01 Litoměřice 

 

Majitel společnosti Lingua Universal s.r.o. je registrován u obchodního rejstříku Krajského 

soudu v Ústí nad Labem. Datum zápisu je 4.  duben 1997. 

1.2. Charakteristika školy 

Lingua Universal soukromá základní škola a mateřská škola s.r.o. je školou, do níž jsou žáci 

přijímáni na základě pohovoru při zápisu do 1. třídy nebo při nástupu do jiného ročníku školy. 

Škola zajišťuje všestranný rozvoj osobnosti dítěte s důrazem nejen na jazykové znalosti,  

ale také na kvalitu znalostí ve všeobecně vzdělávacích předmětech. Dále škola klade důraz  

na osobnostní rozvoj dítěte. 

K 1. 9. 2007 má škola zpracován školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP ZV) 

s názvem: „VE ZDRAVÉ ŠKOLE SE UČÍME A HRAJEME SI S ÚSMĚVEM“. Tento ŠVP 

vychází z předcházejících vlastních učebních plánů, které škole schválilo MŠMT 

(č.j.33025/2000-22). 

ŠVP byl odsouhlasen Pedagogickou radou dne 25. 8. 2008 a Školskou radou dne 25. 9. 2008.  

S novým aktualizovaným zněním ŠVP (č. j.: 1/2016/LU-ŠVP-ZV) byla Pedagogická rada 

seznámena dne 26. 8. 2017 a Školská rada dne 30. 8. 2017. 
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Nižší počty žáků ve třídách umožnují respektovat individuální zvláštnosti a osobnost žáků. 

Používání různých moderních forem práce s využitím aktivního učení dává možnost větší 

pestrosti výuky. Klidné, estetické a přátelské prostředí nejen v jednotlivých třídách,  

ale i v celé škole vytváří v žácích pocit bezpečí a napomáhá upevňovat znalosti i charakterové 

vlastnosti žáků a jejich vztah k hodnotám. 

Škola je zařazena do celoevropského projektu škol podporujících zdraví – Zdravá škola.  

V tomto projektu se jedná o pohodu prostředí, zdravé a smysluplné učení a otevřené partnerství. 

Škola jako demokratické vzdělávací středisko podporuje aktivity a činnosti  

z projektu „Zdravá škola“. 

Školská rada je poradním orgánem pro vedení školy. Dává náměty ke zkvalitnění organizace a 

provozu školy, podílí se na přípravě plánu činnosti školy na jednotlivé měsíce. Na základě 

doporučení školské rady se upravuje nabídka činností v rámci školního klubu a školní družiny. 

Z řad žáků je volen školní parlament, ve kterém jsou zastoupeni žáci od 3. do 9. třídy.  

V průběhu měsíce října provedli žáci 9. třídy volby do ŠP. Zástupci se scházejí na schůzkách  

1x za měsíc a řeší náměty spolužáků k organizaci školy. Školní parlament spolupracuje se 

Školním fórem a Zastupitelstvem mládeže města Litoměřice. Žáci se podílejí na řešení 

problémů města v oblasti kulturní, sportovní, ekologické a dalších. 

Školní fórum se konalo 8. 2. a zúčastnili se ho vždy 4 žáci z 5. – 9. tř. Společně řešili otázky z 

oblasti města i školy. Do Zastupitelstva mládeže docházely 2 žákyně (8. a 9. tř.) a pravidelně 

informovaly zástupce školního parlamentu. 

 Pro užší spolupráci školy a rodičů a rozšíření informovanosti o školních aktivitách a změnách 

se konala 11.4.2019 první „Kavárna s rodiči”. Program setkání zahrnuje především prezentaci 

p. ředitelky, která informovala o důvodech zvyšování školného, zefektivnění výuky v dalším 

škol. roce a akcích pro žáky. Kavárna se setkala s velmi kladným ohlasem přítomných rodičů, 

kteří měli možnost vznést dotazy a komunikovat s vedením školy a s ostatními pedagogy. 

 

 V dubnu 2019 z důvodu zvýšené bezpečnosti žáků byla při vjezdu do školního dvora 

nainstalována závora. Tímto opatřením se omezuje vjezd automobilů do prostoru, kde se 

nacházejí pěší. 
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Škola získala finanční prostředky z projektu „Zelená oáza” ve středu města a zároveň vyčlenila 

vlastní prostředky pro rekonstrukci školního dvora. Původně asfaltový povrch nahradila 

travnatá plocha, kterou využívají zejména děti z družiny, dále zde přibyly herní prvky. Děti 

nemusí již docházet na jiná školní hřiště, ale mají vlastní herní plochu. Prostory Zelené oázy 

jsou otevřené veřejnosti, nejen školním dětem. 

  Škola zlepšuje materiální vybavení vnitřních prostorů. Kmenové třídy 2. st. byly vybaveny 

novým nábytkem. Nově byla vybavena kancelář školy. V době hlavních prázdnin bylo 

vymalováno přízemí a opravena elektroinstalace a rozvody internetu. Do přízemí byla 

přestěhována i třetí družina a vznikl tak prostor pro novou odbornou učebnu výtvarné výchovy 

a hudebnu. 

V rámci projektu OPVV bylo nakoupeno 20 tabletů a široké spektrum výukových programů 

pro možnost ozvláštnění a zkvalitnění výuky. 

Lingua Universal je školou, která vyučuje cizí jazyky již od 1. třídy a je jedinou soukromou 

školou svého typu v okrese Litoměřice. Všechny prostory školy vyhovují stanoveným 

hygienickým podmínkám. Žákům všech ročníků jsou pro výuku zdarma poskytovány sešity a 

učebnice. Škola efektivně využívá finanční prostředky, což potvrzuje každoroční audit. 

1.3.  Pedagogická část 

1.4. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu 

se zápisem ve školském rejstříku 

600001393 
25018515 

LINGUA UNIVERSAL soukromá základní škola a mateřská 
škola s.r.o. 

 

    166101362 Mateřská škola 

    108043762 Základní škola 

    110012721 Školní družina 

    166100188 Školní klub 

    181057239 Školní jídelna - výdejna 
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1.5. Stručná charakteristika vzdělávacích programů 

Lingua Universal soukromá základní škola (ZŠ) a mateřská škola (MŠ) je zapsána  

ve školském rejstříku jako ZŠ plně organizovaná s ročníky od 1. do 9. třídy a s cílovou kapacitou 

210 žáků. 

Ve školském rejstříku je ZŠ zapsána pod IZO 108 043 762, je zde zapsána také školní družina 

(ŠD) IZO 110 012 721, školní klub (ŠK) IZO166 100 188, mateřská škola (MŠ) IZO 166 101 

362 a jídelna – výdejna MŠ IZO 181 057 239. 

Lingua Universal je základní škola, která má zpracován a schválen ŠVP „Ve zdravé škole  

se učíme a hrajeme si s úsměvem“. 

Podle tohoto plánu se ve školním roce 2018/2019 vyučovalo v 1. - 9. ročníku. 

Charakteristika ŠVP 

ŠVP je připraven pro školu rodinného typu, kde žáci i pedagogové mají k sobě blízko a jsou 

partneři. Klima školy i jednotlivých tříd je přátelské a otevřené. Škola se snaží být otevřena  

i veřejnosti. 

Malý počet žáků ve třídách umožňuje respektování individuálních zvláštností jejich osobnosti. 

ŠVP vychází z obecných cílů a klíčových kompetencí, analýzy vlastních možností, požadavků 

rodičů a navazuje na filozofii zaměření školy. 

ŠVP zabezpečuje výuku cizího jazyka již od 1. třídy v dělených skupinách. 

Základní dovednosti a kompetence jsou prohlubovány a rozšiřovány podle schopností  

a potřeb jednotlivých žáků. Pedagogové využívají různé formy a metody práce, které zvyšují 

efektivitu výuky, prohlubují dovednosti a rozvíjejí klíčové kompetence. Nabídka širokého 

spektra mimoškolních aktivit dává žákům možnost prohloubit a rozvíjet své zájmy, dovednosti 

nebo aktivně využívat volný čas. 

Škola vede žáky k zodpovědnosti za své jednání a chování (dodržování školních řádů  

a pravidel). Usiluje o to, aby jejich znalosti a dovednosti s výrazným podílem cizích jazyků 

byly dobře uplatnitelné v životě. 

Škola pomáhá žákům slabším i integrovaným vypracováním individuálních plánů, spolu  

s možností konzultací s jednotlivými vyučujícími (specifická vývojová porucha učení  

a chování, tělesné postižení). Škola pečuje i o žáky nadané. Věnuje těmto žákům péči  



9 

 

a vytváří jim podmínky pro jejich další rozvoj. I pro ně jsou připravovány individuální plány. 

Podle potřeb žáků je využíváno v jednotlivých třídách pomoci asistenta pedagoga. 

Hodiny cizího jazyka jsou již od 1. třídy dělené. V 1. třídě je jazyk vyučován 3x týdně, od 2. 

třídy již 4x týdně. Druhý cizí jazyk přibírají žáci ve 4. třídě. 

Pro zvládnutí konverzace v cizím jazyce se na výuce podílejí rodilí mluvčí – lektoři (počet 

hodin je doplněn konverzací v rámci ŠK). Při nízkém počtu žáků ve třídách lze s žáky udržet 

živý kontakt a při volbě vhodných činností se mohou jazykové schopnosti dostatečně rychle 

rozvíjet a zdokonalovat. Pro další zkvalitnění jazykové výuky škola zajišťuje pro žáky I. a II. 

stupně pobyty v zahraničí (SRN, Velká Británie) a návštěvy zahraničních žáků ve škole. 

Profil absolventa 

Absolvent základní školy Lingua Universal získá základní vzdělání s výrazným podílem cizích 

jazyků. Na zadaném úkolu absolvent zvládne pracovat samostatně, ale i v týmu. Bude umět 

využívat dostupnou literaturu a uplatňovat znalosti v rámci mezipředmětových vztahů. 

Absolvent školy zvládne získané vědomosti a dovednosti využívat na své úrovni k řešení 

problémů. Takto získané kompetence budou tvořit základ pro celoživotní učení.  Absolvent 

dokáže svoje nadprůměrné jazykové znalosti uplatnit i v ostatních oborech, z nichž některé se 

v budoucnu stanou jeho hlavním oborem činnosti. 

 Svoje vědomosti, schopnosti a znalosti získané během devítileté školní docházky žáci uplatní 

při vypracování a prezentaci absolventské práce.  Na konci 8. roč. si zvolí tematické zaměření  

AP podle vlastního výběru nebo podle nabídky témat učitelů jednotlivých předmětů. V měsíci 

prosinci zpracování odevzdají vedoucímu práce. Součástí úvodu je cizojazyčná část, kde 

prokazují jazykové znalostí, hlavní část AP je zaměřena jak teoreticky, tak prakticky. 

V praktické části žáci vycházejí z vlastních zkušeností, poznatků. Dokládají fotografiemi, 

anketou, vlastní tvorbou apod. Prezentace a obhajoby probíhají na konci ledna a výsledná 

známka je součástí klasifikace z předmětu za l. pololetí. 

 Škola má propracovaný systém přípravy na střední školy. Kariérní poradce spolupracuje 

s Informačním střediskem pro volbu povolání při úřadu práce. V 8. ročníku navštíví žáci IPS 

s možností vykonat profesní text, v květnu se realizuje schůzka v prostorách školy i pro rodiče, 

vystoupí   zde vedoucí IPS. Toto setkání rodiče oceňují vždy kladně. V 9. roč. v předmětu volba 

povolání žáci pokračují ve výběru středních škol, zúčastní se akcí škol 3. stupně organizovaných 
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městem (Techdays, výstava škol), seznamují se s přihláškou na střední školy, s podmínkami 

přijetí apod. Systematická vědomostní příprava probíhá v hodinách matematiky a českého 

jazyka, kdy se žáci formou opakování učiva základní školy připravují na přijímací řízení. 

 V květnu škola financuje žákům 8. ročníku  sciotestování z českého jazyka, matematiky a 

všeobecného přehledu. Výstupy z projektu Trénink na přijímací zkoušky obdrží žáci v červnu. 

Seznámí se se svými výsledky a doporučením pro další studium. 

Pro podporu čtenářské gramotnosti je denně přístupná školní knihovna. Je otevřena každou 

velkou přestávku a odpoledne po skončení vyučování. Do knihovny přibyly tento šk. rok nové 

tituly různých žánrů pořízené z projektu OPVVV. Knihovnu využívají žáci 1. a 2. st., rovněž i 

pedagogičtí a nepedagogičtí zaměstnanci.Škola podporuje čtenářství také možností zapojit se 

do knižních klubů. Každé čtvrtletí mají žáci možnost objednávat si knihy za výhodnou cenu 

z několika nakladatelství. O knihy z těchto nakladatelství  mají zájem žáci obou stupňů, rovněž 

pedagogové. 

1.6. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

Vedení školy se spolu s pedagogickým sborem a pedagogickými pracovníky snaží naplňovat 

dlouhodobý plán školy. Společně plánují aktivity školy i další rozvoj práce s žáky. Delegování 

pravomocí a odpovědnosti je součást společné práce. 

Vedoucí pracovníci školy 

Funkce Jméno Vzdélání 

Ředitel školy červen 2019 
 

Ing. Blanka Ježková 

 

VŠ 

 

statutární zástupce školy duben 

2018 – květen 2019 
Mgr. Blanka Ježková                     VŠ 

Zástupce ředitele školy – I. st. 

                                        II. st. 

Mgr. Hana Ženklová 

Mgr. Irena Tvrzníková 

VŠ 

                    VŠ 

Vedoucí vychovatelka ŠD Vladimíra Kubíková ÚSO 

1.7. Pracovníci školy zajišťující primární poradenskou a 

konzultační činnost 

Funkce Jméno Vzdélání  

Metodik prevence Mgr. Simona Aichlerová VŠ  
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Výchovný poradce Mgr. Jarmila Vošahlíková VŠ 
 

Poradce pro volbu povolání Mgr. Irena Tvrzníková VŠ 
 

Poradce při tvorbě IVP 

(speciální pedagog, logoped) 
Mgr. Hana Ženklová VŠ 

 

1.8. Změny v pedagogickém sboru 

Ve školním roce 2018/2019 pracovalo ve škole celkem 26 pedagogických pracovníků interních 

i externích. K 31. 10. rozvázal pracovní poměr 1 vyučující z 2. stupně, k 31. 1. 2019 rozvázala 

pracovní poměr vyučující v MŠ. Od 1. 2. 2019  na školu nastupuje jeden učitel na 2. st. Od 1. 

2. 2019 nastupuje na školu učitelka do MŠ. Na výuku angličtina nastupuje jedna učitelka 

s nedokončeným vysokoškolským vzděláním 

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků školy (stav k 30. 6. 

2018) 

Pracovní pozice – 

pedagog 
Vzdělání Poznámka 

Učitelka VŠ (pedagogické) Třídní uč. I. st. 

Učitelka VŠ (pedagogické) Třídní uč. I. st., metodik prevence 

Učitelka VŠ (pedagogické) Třídní uč. I. st., výchovný poradce 

Učitelka VŠ (pedagogické) Třídní uč. I. st., webové stránky školy 

Učitelka 

 

 

 

Učitelka 

VŠ (pedagogické) 

 

 

 

VŠ (pedagogické) 

Třídní uč. I. st., speciální pedagog, 

logoped, poradce při tvorbě 

IVP,zástupce ředitele pro l. stupeň 

 

Třídní uč. l.st. 

Učitelka 
VŠ (technického směru) + ped. 

minimum 
Ředitelka školy, výuka Př 

Učitelka VŠ (pedagogické)  výuka Nj 

Učitel VŠ (pedagogické)  výuka M, Tv, Ict 

Učitelka VŠ (pedagogické) 
Třídní uč. II. st., výuka Čj, 
zástupce ředitele školy pro 2. st. 

Učitelka VŠ (technického směru) Výuka Fy 

Učitel VŠ (pedagogické) Výuka Dj, Z, Vko, Tv 

Učitelka VŠ (pedagogické) Výuka Dj 

Učitelka VŠ (pedagogické) Výuka Nj 
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Učitelka VŠ (pedagogické) Výuka Nj 

Učitelka 
VŠ bakalářské (pedagogické) + 

navazující studium 
Výuka Aj 

Učitelka VŠ (pedagogické) Výuka Aj + VV 

Učitelka 
středoškolské (gymnázium) + 

střední ped. doplňkové 
Výuka Aj 

Učitel rodilý mluvčí 
Výuka konverzace v Aj (zahraniční 

lektor) 

Učitel rodilý mluvčí 
Výuka konverzace v Aj (zahraniční 

lektor) 

Učitelka VŠ pedagogické Výuka M 

Učitel VŠ technického směru Výuka Z, Př, Ch 

 

Výše uvedená tabulka znázorňuje kvalifikovanost pedagogického sboru. 13 pedagogů 

absolvovalo vysokoškolské vzdělání pedagogického směru (titul Mgr.), u 1 pedagogů s 

bakalářským titulem probíhá navazující magisterské studium. Ukončené vysokoškolské 

vzdělání nepedagogického směru mají 3 pedagogové, kteří absolvovali studium pedagogického 

minima,a splňují tak kvalifikační předpoklady uložené zákonem o pedagogických 

pracovnících. Na škole působí 1 rodilý mluvčí Aj, 1 rodilý mluvčí Nj a učitelka Aj se středním 

pedagogickým vzděláním. 

 

Pracovní pozice - 

asistent pedagoga, 

vychovatel ŠD 

Vzdělání Poznámka 

Asistent pedagoga + 

vychovatel ŠD 

středoškolské (gymnázium) + studium pedagogiky 

B - vychovatel + studium pedagogiky pro asistenta 

pedagoga 
1.tř. 

Asistent pedagoga + 

vychovatel ŠD 
středoškolské (SPgŠ) 

Vedoucí ŠD. 3. 

třídy 

Asistent pedagoga + 

vychovatel ŠD 
středoškolské (SPgŠ) + studium pedagogiky pro 

asistenta pedagoga  1. tř. 

Asistent pedagoga + učitelka 

MŠ 

středoškolské (gymnázium) + přerušení  studia 

magisterského (pedagogické)   

Asistent pedagoga výuční obor a kurz asistenta pedagogiky 5.tř. 

 Ve školním roce 2018/2019 vykonávali 3 pedagogičtí pracovníci funkci na 1.stupni asistenta 

pedagoga, z nichž 3 působili i jako vychovatelky v ŠD . 

Z celkového počtu asistentek na naší škole byly 3 finančně podpořeny Krajským úřadem 

Ústeckého kraje, který dal souhlas se zřízením 3 funkcí asistenta pedagoga pro děti a žáky se 

zdravotním postižením. Tyto asistentky pomáhaly integrovaným žákům v 1., 3. a 5. třídě. 
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Na základě pracovní smlouvy bylo zaměstnáno celkem 22 pedagogů. Dohodu o provedení 

práce škola uzavřela s 6 pedagogy a dohodu mimo pracovní poměr se 2 pedagogy. 

V 1. - 5. třídách ZŠ pracovalo 6 třídních učitelek s VŠ vzděláním (aprobací pro I. stupeň), 3 

asistentky pedagoga, z toho 2 se SŠ vzděláním, 1 vyučena.  Mimo třídních učitelek na I. stupni 

vyučovalo dalších 7 pedagogů následující předměty: Aj, Nj a Tv (s odpovídající aprobací). 

Na II. stupni v 6. - 9. třídě ZŠ pracovalo celkem 11 vyučujících v těchto aprobacích: ČJ - OV, 

CH - PŘ, M - FY, AJ, NJ, D, TV - Z, HV, TV, NJ - ČJ, TV - ICT a 2 rodilí mluvčí AJ a NJ. 

Ostatní vyučující? 

Všichni učitelé včetně asistentek a vychovatelek ŠD pracovali v průběhu školního roku  

s dětmi nad rámec svých pracovních povinností. Pedagogové organizovali pro žáky školní kola 

soutěží a olympiády.  kola soutěží. Přihlašovali žáky do okresních kol olympiád, které se konají 

přímo v budově ZŠ LU. Na ostatní soutěže je  doprovázeli.  Aktivně se podíleli na přípravě 

představení pro rodiče. 

Třídní učitelé rovněž připravovali akce pro třídní kolektivy (společné oslavy svátků a 

narozenin,  akce s rodiči, návštěvy kulturních zařízení, projektové dny atd.). Pedagogové pro 

žáky také zajišťovali doplňkové vzdělávací aktivity, např. výlety, exkurze, soustředění, 

zahraniční pobyty a další akce buď v rámci jedné třídy, nebo pro celou školu.Pedagogický 

kolektiv tvoří učitelé s pedagogickým vzděláním, kdy jejich aprobace pokryje potřeby školy. 

Někteří pracují na částečný úvazek. 

 

 

1.9. Nepedagogičtí pracovníci školy 

Pracovní pozice Vzdělání 

Administrativní pracovnice středoškolské 

Administrativní pracovnice VŠ (ekonomického směru) 

Administrativní pracovnice + 

mzdová účetní 
VŠ (ekonomického směru) 
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Správce budovy + výdejna v MŠ vyučen 

Uklízečka vyučen 

Uklízečka vyučen 

Uklízečka vyučen 

 

Škola zaměstnávala na pracovní smlouvu celkem 8 provozních zaměstnanců, z nichž jedné 

skončil pracovní poměr dohodou. 

1.10. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném 

přijetí do školy 

 

 Škola provedla ve dnech 23. a. 24. dubna 2019 přijímací pohovory do 1. třídy. Celkem se zápisu 

zúčastnilo 31 dětí. Mimo vymezené termíny zápisu si dodatečně 5 dětí podalo žádost o přijetí 

k základnímu vzdělávání. V dalším školním roce se otevře l. třída o počtu 17 dětí. 

V rámci přijímacího pohovoru se zjišťuje celková školní zralost dětí, ale i jejich schopnost bez 

zvláštních obtíží zvládnout výuku cizího jazyka již v 1. třídě. 

1.11. Údaje o výsledcích přijímacího řízení vycházejících žáků 

O přijetí na SŠ se hlásilo všech 13 žáků z 9. ročníku. Největšího zájmu se dočkalo gymnázium, 

poté střední odborné školy ukončené maturitní zkouškou a jeden žák se hlásí na učiliště v 

Litoměřicích. 

Název SŠ Počet žáků 

Gymnázium Josefa 

Jungmanna, Litoměřice 
3 

VOŠ a SOŠ  zdravotnická , 

Ústí nad Labem 
2 

1.KŠPA,Litoměřice 2 

Střední škola řemesel a služeb 1 

Střední průmyslová škola, 

Resslova, Ústí nad Labem 
2 
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Pedagogické lyceum, 

Litoměřice 
1 

Střední odborná škola, obor 

podnikání, Jarov 
1 

SOU Pohoda, obor masér, 

Litoměřice 
1 

  Na osmileté gymnázium odcházejí 3 žáci z 5. třídy. 

 

1.12. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů 

stanovených ŠVP a podle stupně poskytovaného vzdělávání 

Škola vyučovala podle ŠVP pro ZV: „Ve zdravé škole se učíme a hrajeme si s úsměvem“ v 

1. - 9.  třídě. 

Výsledky vzdělávání v jednotlivých třídách i výsledky celé školy jsou za jednotlivé školní roky 

srovnatelné bez větších výkyvů. 

Studijní výsledky převážné většiny žáků odrážejí celoroční kvalitní práci nejen jejich, ale i 

pedagogů, kteří se jim během roku věnují jak v hodinách, tak v rámci konzultačních hodin. 

 V hodinách je vyučujícími respektován individuální přístup k žákům a rozvoj osobnosti dítěte. 

Žáci jsou vedeni k utváření všeobecné kulturnosti, logickému myšlení a samostatnosti  

při řešení zadaných úkolů, k obhajobě vlastního názoru. Učitelé kladně hodnotí aktivitu  

a samostatný projev. 

Hodnocení má motivační charakter a napomáhá dítěti zažít pocit úspěchu i posílit vztahy celého 

třídního kolektivu. Při výuce je využívána řada různých metod a forem práce,  

které podporují aktivní výuku. K výuce slouží i audio a videotechnika včetně interaktivní 

tabule. 

Vyučující kladou důraz na mezipředmětové vazby tak, aby probírané téma mohl žák využít  

i v dalších předmětech. K doplnění výuky pedagogové využívají podle nabídky návštěvy 

vzdělávacích programů, výstav a exkurzí, dnů otevřených dveří apod. 
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Škola se zúčastňuje aktivit Střediska ekologické výchovy a etiky SEVER a výukových 

programů DDM Rozmarýn. V letošním školním roce škola spolupracovala s technickým 

klubem mládeže DDM jednak v hodinách  fyziky na  2. st, jednak při projektovém dnu. Žáci 

školy se pravidelně zúčastňují předmětových, uměleckých a sportovních soutěží vyhlašovaných 

MŠMT a ostatních soutěží podle zájmu žáků.  O úrovni práce školy vypovídají výsledky žáků 

a akce, které škola během školního roku uskutečnila v rámci jednotlivých tříd, ŠD, ŠK nebo 

pro širokou veřejnost. 

1.13. Údaje o prevenci rizikového chování žáků, hodnocení 

preventivního program 

Cílem našeho programu je výchova ke zdravému životnímu stylu, vést žáky k správnému 

sebehodnocení, stanovení si reálných cílů v životě, k poznání sebe sama, ke zvládání stresů, k 

dovednostem řešit své problémy aktivně, bez pomoci lék a návykových látek (ve spolupráci s 

rodiči), ale i bez zbytečné agresivity. 

K tomuto cíli jsme využili různých metod aktivního sociálního učení, individuálního přístupu 

k žákům a konzultačních hodin s rodiči. Cílem byla především výchova žáka odolného 

manipulaci, zneužívání, šikanování. Pokračují aktivity minulých let, které vedou k stmelování 

a utužování kolektivů žáků. Žáci se učí, jak posilovat přátelství, poskytovat vzájemnou pomoc, 

spolupráci. Snaha je předcházet ponižování, šikaně a jiným nežádoucím jevům.  Škola vytváří 

klima klidné rodinné školy, kde panuje důvěra mezi dospělými a žáky.Škola nabídla žákům 

jako každý rok řadu zájmových kroužků v prostorách školy, které vedli pedagogičtí pracovníci. 

Do ostatních předmětů a do projektových dnů byly zařazovány metody a techniky OSV – 

mezilidské vztahy, rozvoj sebepoznání, seberegulace, komunikace, témata zaměřená na 

hodnoty, postoje a etiku a také prevenci rizikového chování dětí. 

Na naší škole pracuje „preventivní tým - ředitelka školy, výchovný poradce, metodik 

prevence,školní logopedka a poradce pro volbu povolání. Pravidelně pracují individuálně s 

dětmi, se třídami a skupinami, což se projevuje pozitivně v prevenci rizikového chování žáků. 

Se třídami komunikují třídní učitelé v třídnických hodinách. Díky této systematické práci se 

podařilo v problémovějších třídách vytvořit lepší sociální klima a navodit lepší spolupráci mezi 

žáky.Program se zaměřuje také na rozvoj spolupráce mezi pedagogy a rodiči. K naplnění těchto 

cílů nám sloužily programy vybrané pro tento školní rok: 
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- přednáška pan Hogera a Wangle - Dítě v době mobilní 

- rodičovské schůzky 

- neformální třídní schůzky 

- schůzky školské rady 

- nově  Kavárna s rodiči 

1.14. Během školního roku byly realizovány tyto projekty: 

• Dopravní výchova – 1. a 4. třída – DDM  Rozmarýn 

• Den Země – DDM Rozmarýn 

• Ekologická výchova – středisko Sever 

• program „Přátelé“ - 5. třída – PPP – peer aktivisté 

• beseda o slušném chování mezi vrstevníky připravena zástupci parlamentu 9. tř.  

– 3. tř. 

• Film Raubíř Ralf a internet – prevence závislosti na internetu a hrách na počítači- 

3.tř.. 

• Bezpečně na internetu – 3.,4. a 5. tř. 

• Jak se nestát závislákem - 9. tř. 

• Život bez karambolů – 8. a 9. tř.- 

• Život bez tabáku – 8. a 9. tř. 

• Preventivní besedy ve spolupráci s PPP – 5. tř. 

• Základy sebeobrany prošly 1. tř., 2 A, 2. B, 5. tř. 

• Výuka první pomoci – 5. tř. 

•  Měsíc zdraví – prevence drogy, asertivita, alkohol, kouření, reklama, šikana, 

zdravé zoubky, zdravá pětka, stalking, návštěva hospice, K- centra. 

 

Realizované preventivní programy byly pro cílové skupiny vhodné a odpovídaly jejich 

psychosociální úrovni. Nepůsobily kontraproduktivně. Důležitá byla i následná sebereflexe. 

Škola úzce spolupracuje s PPP Litoměřice, s Policií ČR, s městským úřadem. 

 

Metodička prevence se pravidelně účastnila setkání metodiků prevence v PPP pod vedením 

Mgr. Kateřiny Kozicové. Také absolvovala školení na téma Problémový žák. Výchovná 

poradkyně absolvovala kurz hodnotového vzdělávání a účastnila se několika kurzů pořádaných 

PPP. 

V tomto školním roce proběhlo několik intervencí ve třídách. Do listopadu vyplnily 6. až 9. 

třídy anonymní dotazník, kerý měl rozkrýt vztahy mezi spolužáky, vztahy k vyučujícím, atp. 
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Zároveň měl seznámit novou výchovnou poradkyni se žáky 2. stupně. Následně proběhl v každé 

třídě komunitní kruh zaměřený na důvěru v pedagogy a spolužáky. 

V 2. pololetí na žádost třídních učitelů proběhly hodinové intervence v třídě 1., 8.,9., ve všech 

šlo o řešení narušené komunikace mezi žáky. Byly probrány rizikové formy komunikace, byly 

nabídnuty různé formy řešení. Žáci se aktivně snažili řešit anonymní modelové situace a 

následně došli aspoň k částečnému společnému řešení. V 9. třídě následovaly individuální 

rozhovory. Vztahy ve všech třídách byly vyhodnoceny jako standartní, patologické jevy se 

nepotvrdily. 

1.15. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Pedagogický sbor je sestavován s ohledem na potřeby a zabezpečení aprobovanosti  

a schopnosti zapojit se do celkového života školy včetně mimoškolních akcí. 

Na pravidelných poradách dochází k vzájemnému předávání informací z aktivit, dalšího 

vzdělávání ostatním členům pedagogického sboru. Škola stále podporuje a snaží se vycházet 

vstříc dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků podle nabídky a podle finančních 

možností. 

1 učitel ukončil magisterské studium pro 2. st. (TV – ICT) 

Pedagogové se zúčastňovali podle zájmu a odpovídající aprobace dalšího vzdělávání. Vybírali 

si z řady nabídek různých vzdělávacích pracovišť, pokrývajících celý výukový rozsah ZŠ, přes 

odborné předměty, výchovné poradenství až po akce tělovýchovného charakteru. 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

03.10.2018 Příprava občanů k 

obraně státu pro 

učitele ZŠ a SŠ 

I. Tvrzníková MO- Sekce 

obranné politiky 

a strategie 

8h 

04.10.2018 Rozvoj řečových 

dovedností ve 

výuce cizího 

jazyka 

I. Brožková NIDV 8h 

02.10.2018 Asistent pedagoga 

a metodika práce s 

žáky na I. stupni 

ZŠ 

V. Kubíková MŠMT 4h 

04.10.2018 Seminář 

kariérových 

I. Tvrzníková Ing. Alexandra 

Zdeňková 

4h 
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poradců pro oblast 

stavebnictví 

04.09.2018 Diplom Mgr. 

Uváděné před 

jménem 

(Historické vědy) 

O. Hříbal UJEP  

14.09.2018 Nové trendy ve 

výuce tělesné 

výchovy 

O. Hříbal UJEP 8h 

24.10.2018 Tvorba vnitřních 

předpisů školy, 

školského zařízení 

K. Buková Circle Education 8 h 

30.10.2018 Lhaní u dětí v 

předškolním věku 

P. Mašíková P.O.P.S. Ústí n/L 8h 

13.11.2018 Nové trendy ve 

výuce TV - pro 

děti MŠ a 1. stupeň 

ZŠ 

P. Mašíková P o.p.s. Ústí n/L 4 h 

29.11.2018 Osvědčení 

"Kybergrooming a 

Sexting" 

I. Tvrzníková MŠMT 2 h 

29.11.2018 Osvědčení 

"Systémové řešení 

- motivace a 

vzdělávání 

pedagogů", "Cílená 

podpora škol při 

naplňování KAP1" 

O. Hříbal MŠMT 2 h 

22.01.2019 Certifikát - 

Maturita Super-

Speaker 

A. Hrnčířová Pearson  

04.04.2019 Osvědčení - 

Rozvoj čtenářské 

pregramotnosti v 

praxi MŠ 

V. Růžičková NIDV 16 h 

09.04.2019 Osvědčení - 

Pedagog a 

paragrafy ve škole 

B. Ježková DHS 5 h. 

09.04.2019 Osvědčení - 

Rozvoj 

manažerských 

dovedností 

B. Ježková Hubatka 8 h 

03.04.2019 Osvědčení - 

Pedagogické 

hodnocení dítěte a 

individualizace 

práce v MŠ 

P. Mašíková NIDV 8 h 

20.02.2019 Osvědčení - 

hygienické 

minimum, zásady 

M. Blínová .  
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SVHP a systému 

HACCP 

17.04.2019 Osvědčení - 

Matematika 

činnostně ve 3. 

ročníku 

H. Ženklová Tvořivá škola 8 h 

24.-

25.5.2019 

Osvědčení - 

celostátní seminář 

vychovatelek a 

vychovatelů ŠD a 

Šk 

V. Kubíková NIDV 15 h 

24.-

25.5.2019 

Osvědčení - 

celostátní seminář 

vychovatelek a 

vychovatelů ŠD a 

Šk 

S. Sokolová NIDV 15 h 

29.05.2019 The Road to 

Personalisation 

Alena Hrnčířová Pearson  

29.05.2019 Osvědčení - 

Infekční a 

parazitární 

onemocnění u dětí 

předškolního věku 

Petra Mašíková pmeduca 4 h. 

31.05.2019 Osvědčení - 

Management 

školní třídy 

Annemarie 

Kuřeová 

Audendo 8 h 

24.-

25.5.2019 

Osvědčení - 

Hodnotové 

vzdělávání sestry 

Cyril Mooney 

Jarmila 

Vošahlíková 

škola Cyril 

Mooney 

16 h 

26.04.2019 Osvědčení - 

Metodologie 

výuky formou 

CLIL s využitím 

sady výukových 

materiálů Labyrint 

Ivana Brožková Channel 

Crossings 

8*45min 

1.16. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Lingua Universal jako Zdravá škola úzce spolupracuje s městem na aktivitách Zdravého města 

jako jsou projekty Měsíc zdraví. Na jednotlivé projektové dny jsou zváni rodiče. Během 

školního roku škola organizuje společné akce s rodiči žáků, např. halloween, čarodějnice, 

vánoční a velikonoční dílny, vystoupení pro rodiče „Přivítání Vánoc“, ve kterém účinkují žáci 

školy. Další setkání s rodiči se uskutečnilo při příležitosti slavnostního předání vysvědčení 

žákům 1. třídy, předání vysvědčení žákům 5. třídy, rozloučení s p. uč. třídní v souvislosti s 
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přestupem na II. stupeň. Zejména pak rozloučení žáků 9. třídy se ZŠ. Tato akce probíhá v Domě 

kultury v Litoměřicích. 

Dále škola dlouhodobě spolupracuje veřejnými institucemi Na Dómském pahorku, Knihovna 

K. H. Máchy, Divadlo K. H. Máchy v Litoměřicích, Sváťovo dividlo, Severočeská galerie 

výtvarného umění, Muzeum, Ekologické středisko Sever a DDM Rozmarýn, Insformační 

středisko pro volbu povolání při Úřadu práce v Litoměřicích. 

Škola má vytvořeny webové stránky, na kterých prezentuje vlastní aktivity slovem i 

fotodokumentací. 

Žáci mají možnost zapojit se do redakce školního časopisu s názvem Soví speciál, jehož tým 

tvoří žáci II. Stupně – ve 2. pol. redakci tvořili 2 ze 6. tř., 2 ze 7. tř. Ve školním roce 2018/2019 

redakce vytvořila  2 vydání, o která byl zájem jak mezi spolužáky tak mezi jejich rodiči a 

prarodiči. Časopis školní redakce nabídla rodičům a ostatním hostům na vánoční besídce v DK, 

2. vydání nabídla na slavnostním zakončení šk. roku též  v  Dk. Časopis byl zveřejněn na 

webových stránkách školy. 

 

Výsledky soutěží 2018/2019 

Výsledky soutěží 2018/2019    

Název Účastník Třída Umístění 

Logická olympiáda, Krajské kolo Václav Krejza 9. třída 37. 

místo 
Plavecké závody Šantinová Barbora 8. třída 2. místo 

 Krejza Václav 9. třída 2. místo 

 Pour Ondřej 7. třída 1. místo 

Dějepisná olympiáda Průša Josef 8. třída 1. místo 

 Bizzarri Filip 9. třída 24. 

místo 
Olympiáda AJ Tess Melenová Kat. 

I. A 

7. třída 1. místo 

 Viktorie Poupětová 

Kat. II. A 

8. třída 1. místo 

Olympiáda Český jazyk 1. Krejza Václav 9. třída 36. 

místo 
Veslařský oddíl - přebor ve veslařském ergometru, 

kategorie dívky 4. tříd 

Tereza Šmidtová 4. třída 1. místo 

Veslařský oddíl - přebor ve veslařském ergometru, 

kategorie chlapci 6. tříd 

Vojtěch Vajgl 6. třída 2. místo 

Veslařský oddíl - přebor ve veslařském ergometru, 

kategorie dívky 7. tříd 

Sisi Myslíková 7. třída 2. místo 

Veslařský oddíl - přebor ve veslařském ergometru, 

kategorie chlapci 7. tříd 

Kryštof Laušman 7. třída 2. místo 

Veslařský oddíl - přebor ve veslařském ergometru, 

kategorie chlapci 7. tříd 

Ondřej Pour 7. třída 1. místo 
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Olympiáda NJ, kategorie I. A, postupové kolo 

okresní 

Vendelín Baloun 7. třída 1. místo 

Olympiáda NJ, kategorie I. A, postupové kolo 

okresní 

Kateřina 

Procházková 
7. třída 2. místo 

Olympiáda NJ, kategorie II. A, postupové koli 

okresní 

Tomáš Linhart 9. třída 1. místo 

Olympiáda NJ, kategorie II. A, postupové koli 

okresní 

Filip Pražák 8. třída 3. místo 

Olympiáda AJ, kategorie I. A, postupové kolo 

okresní 

Tess Melenová 7. třída 2. místo 

Olympiáda AJ, kategorie II. A, postupové kolo 

okresní 

Viktorie Poupětová 8. třída 4. místo 

Záložka do knihy spojuje školy, pohádky, bajky, 

pověsti a příběhy neznají hranice 

ZŠ Lingua 

Universal 
celá 

škola 

2. místo 

 

   

Výsledky jazykových zkoušek 

 

V letošním roce dosáhli naši žáci opět vynikajících výsledků v jazykových zkouškách, které 

se konaly 24. 5. 2019 v budově na British Council v Praze. 

Zvládnutí zkoušky Cambridgeské university pomohlo žákům ověřit si a uvědomit si své 

znalosti z anglického jazyka v praxi. Podařilo se jim úspěšně složit zkoušku ze základních 

znalostí angličtiny na úrovni A2 a B1. 

Zkouška se nazývá KET /Key English Test/. Je to mezinárodní zkouška Cambridgeské 

university. Certifikáty „Cambridge ESOL Entry Level Certificate in Esol - International  

(Entry 2)“ získali celkem 4 žáci z naší školy a 2 žáci z ostatních škol v LTM, kteří docházeli 

na přípravný kurz  do naší školy.   

  

Výsledky zkoušky AJ: 

Jméno žáka 
Dosažená 

úroveň 
Třída 

Josef Průša A2 8. tř. 

Viktorie Poupětová B1 8. tř. 

Matyáš Mayer B1 8. tř. 

Adam Jáchym Žák B1 7. tř. 
 

  

   

Výsledky jazykových soutěží: 

• Olympiáda z anglického jazyka (okresní kolo – kategorie I. A, žáci do 7. ročníku  ZŠ) 
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• Tess Melenová 7. tř.    2. místo 

• Olympiáda z anglického jazyka (okresní kolo - kategorie II. A, žáci do 9. ročníků ZŠ) 

• Viktorie Poupětová – 8. tř.     4. místo 

 

Zahraniční spolupráce 

Škola se snaží maximálně podporovat a rozvíjet spolupráci se zahraničím. Vidí v tom možnost 

dalšího zdokonalení žáků v cizím jazyce, poznání sociokulturního prostředí daného státu a 

navázání přátelských vztahů. Navíc motivuje žáky k větší aktivitě při výuce jazyků. 

V květnu se uskutečníl poznávací a pobytový zájezd do Anglie určený žákům II. stupně. 

Zájezd s ubytováním v hostitelských rodinách podporuje nejen komunikační dovednosti, ale 

také prohloubení znalostí reálií dané země. 

Nadále pokračuje vzájemná spolupráce I. stupně se školou Diesterweg Grundschule Pirna – 

Copitz. Tradičně se žáci vzájemně navštěvují ve škole, při společné výuce, a to střídavě  

u německých přátel a v naší škole. 

 V tomto školním roce proběhlo jednodenní setkání žáků v naší škole a a 5denní setkání  

3., 4. třídy v německém Hainewalde. 

Na začátku října se 22 žáků z 5. až 8. třídy zúčastnilo interkulturního programového týdne na 

téma “100 let demokracie”. Akce proběhla pod záštitou Djo – Deutsche Jugend in Europa. 

Program zahrnoval výlety, tematické workshopy, zážitkovou pedagogiku, návštěvu Drážďan 

a Prahy.  Žáci se seznámili především s německými dětmi a vyzkoušeli si jazykové znalosti v 

praxi. 

 

  

Velkým zpestřením výuky němčiny byla také účast na jazykových projektech: 

• psaní dopisů Ježíškovi do Berlína /I.. st./ 

• natáčení videí v německém jazyce 

• příprava pokrmů (pečení) dle německých receptů a další. 
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 Společné pobyty jsou zaměřeny na zdokonalení komunikace v německém jazyce a navázání 

přátelství, které se upevňuje při společných aktivitách během akcí, kdy si děti vyzkouší své 

jazykové vědomosti a znalosti v praxi. 

Kromě společných pobytů a výletů do zahraničí využívají žáci své zkušenosti a jazykovou 

vybavenost při účastech v soutěžích cizích jazyků a získávání certifikátů. 

Výsledky soutěží v německém jazyce: 

• Kategorie I.A: 

• žák 7. tř. - 1. místo ve školním kole, l. místo v okresním kole 

• žákyně 7. tř. - 2. místo ve školním kole, 2. místo v okresním kole 

• Kategorie II. A: 

• žák 9. tř. - l. místo ve školním kole, l.místo v okresním kole 

• žák 8. tř. - 2. místo ve školním kole, 3. místo v okresním kole 

2. Aktivity školy 

Škola podporuje bohaté mimoškolní aktivity žáků i pedagogů. Jedná se o nepovinné předměty 

i o akce, které se opakují každý rok a jsou zakotveny v plánu činností na školní rok. 

Svoji činnost škola prezentuje na webových stránkách školy a v regionálním tisku. 

Škola se snaží spolupracovat s ostatními MŠ. Každoročně pořádá pro děti předškolního věku 

„Kroužek předškoláka” a také různé hry a soutěže. 

2.1. Akce školy ve školním roce 2018/2019 

Datum Akce 

Září   

MŠ, ZŠ Slavnostní zahájení školního roku 

8., 9. tř. výlet do Lán 

4., 5. tř. výlet do Prahy 

9. tř. cyklopeleton v rámci Týdne mobility 

1.tř. Bezpečná cesta do školy – prevence – dopravní výchova 
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3. tř. Loučení s létem v Ploskovicích 

5. – 8. tř. Den jazyků v Contextě 

3., 4. tř. plavecký výcvik 

6., 7. tř. Den s policií 

Říjen   

MŠ,  ZŠ projekt Měsíc zdraví – akce pro jednotlivé třídy 

9. tř. Techdays – volba povolání 

22 dětí z 5.-7. tř. výjezd do Německa, Bahratal 

 Ples školy – vystoupení 9. tř. 

1. tř.     Sever – ekologie 
1.tř. Pasování na čtenáře – městská knihovna 

8., 9. tř. Zkušební debatní liga se studenty GJJ 

1.tř. Ekologie hrou 

3.tř. Muzeum 

1., 2. tř. Divadlo 

1.třídy projekt ke 100. výročí vzniku ČR 

1.st. akce města ke 100. výročí vzniku ČR 

1.+ 2. st. projekt se Slovenskem Záložka do knihy spojuje školy 

3., 4. tř. plavecký výcvik 

  

 

listopad   

1. – 9. tř. projektový den “Čeština hravě” 

4., 5. tř.+2.st. Vzpoura úrazům 

15 žáků z 3., 4. tř. setkání s žáky Diesterweg Schule na naší škole 

8., 9.tř. Litoměřická debatní liga – spolupráce s GJJ 

1. + 2. st. Plavání 

1., 2. tř. Knihovna 

1., 2., 4. Divadlo 

9. tř. výstava “Škola 2018” 

6., 7., 9. tř. představení na společenské chování “Trapas nepřežiju” 

1., 2. tř., 2. st. Bruslení 

3., 4. tř. plavecký výcvik 

prosinec   

2.- 6. tř. Bruslení 

1.+ 3. tř. Galerie 

1.tř. DDM – herpetologické oddělení 

2.A, 2. B Staročeské Vánoce (Sever) 

MŠ, ZŠ Mikulášská nadílka 

6., 7. kino – balet “Louskáček” 

5.tř. peer  program 

1.tř. Divadlo 

vybraní žáci 2. st. Goethe institute zkoušky A1, A2 

MŠ, ZŠ besídka v DK “Přivítání Vánoc” 

1.a 2. st. třídní besídky a zpívání na schodech 

leden   
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 od  9. 1. začíná kurz předškoláka 

3.- 9. tř. divadelní představení v DK v anglickém jazyce 

9. tř. prezentace a obhajoby absolventských  prací 

1.+ 4. tř. hernička Béďa 

únor   

1.st. Noc s pohádkou 

1., 2. st. Bruslení 

2.A, B Jak roste chléb (Sever) 

1.tř. Knihovna 

1.st. Divadlo 

březen   

1.a 2. st. Zimní ozdravný pobyt 

1.a 2. st. Bruslení 

1., 4. tř. Divadlo 

1., 3. tř. Kino 

1.tř. ekologie Sever 

1.tř. Knihovna 

1.tř. peer program 

1.a 2. st. školní projekt “Báječný den s chemií” 

žáci NJ návštěva žáků z německé školy 

 Den otevřených dveří 26. 3. 

duben   

3., 4. tř. 
výjezd do Německa  Hainevalde (1. – 5. 4.) 

1. a 2. st. Ukliďme si Česko – ukliďme si dvůr 

9. tř. návštěva IPS 

1., 2. A Divadlo 

2.A, B 
Dětský den bez úrazů 

 

2. A, B, 3. tř. galerie 

2. A, B, 3. tř. Knihovna 

1.tř. Den Země 

5. tř. Vítání jary 

 Kavárna s rodiči (11. 4.) 

9. tř. přijímací zkoušky na střední školy (12. + 15. 4.) 

1.+ 2. st. školní projektový Den techniky 

květen   

8.tř. Sciotestování 

7.,9.  tř.(jednotlivci) zájezd do Anglie 

3., 8. tř. Allfestival 

1., 2. A, B, 4.tř. Knihovna 

1.tř. výlet do indiánské vesničky 

1.tř. dopravní výchova 
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2A, B hodnotové vzdělávíní 

1.tř. Ozdravný pobyt Stará ŽivohošŤ 

3., 4. OP Zababeč 

1.tř. ekologie (Sever) 

9. tř. exkurze Terezín 

5.- 9. tř. exkurze do České Televize 

vybraní žáci 8., 9. tř. Cambridgské zkoušky v Praze 

8. tř. beseda k volbě pro rodiče a děti 

červen   

MŠ, ZŠ projektový den na Střeleckém ostrově „Celá škola sportuje“ 

1., 2. tř. 

OP Poslův Mlýn 

 

1,, 2. tř. divadlo 

4. tř. Galerie 

3. tř. Den zvířat 

4. tř. třídní projekt 800 let vzniku Litoměřice 

6.tř. výlet na kolech 

7.tř. výlet do Opárna 

7. tř. výlet zámek Zahořany 

1.tř. Museum 

8., 9. tř. exkurze Lidice 

7. – 9. tř. cykloturistický kurz (13. – 17. 6.) 

6., 7. tř. pracovní činnosti – stavba laviček 

8., 9.tř. Život bez tabáku 

MŠ, ZŠ Předávání vysvědčení, rozloučení s 9. tř. 

MŠ, ZŠ                Slavnostní ukončení šk. roku (MŠ, 5., 9. tř.) v DK 

 

2.2. Školní klub 

Na škole pracuje školní klub, který zahrnuje tyto sekce: 

• sportovní 

• estetickou 

• vzdělávací. 

Sportovní část klubu se specializuje na sportovní hry I. a II.stupně (např. hodina pohybu navíc). 

Estetická část zahrnuje výtvarné činnosti, ruční a domácí práce. 
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Vzdělávací část obsahuje konverzaci z anglického a německého jazyka, přípravy na 

Cambridge zkoušky, hrátky s NJ, psaní všemi deseti. 

Jednotlivé kroužky se schází zpravidla 1x týdně a pracují neformálně pod vedením pedagogů 

nebo externistů. 

Při sportovních hrách děti získávaly a prohlubovaly základní pohybové dovednosti. Jednotlivé 

činnosti byly voleny s ohledem na věk dětí a dětem byl nechán prostor pro vlastní uplatnění 

aktivity. Pravidelné aktivity byly doplněny turnaji. 

Pro školní rok 2018/2019 připravila škola pro žáky tyto zájmové aktivity v rámci školního 

klubu: 

• konverzace v cizím jazyce  – NJ, AJ 

• anglický jazyk 1 – konverzace 

• německý jazyk 1 – konverzace 

• anglický jazyk 2 – konverzace 

• německý jazyk 2 - konverzace 

• AJ pro nejmenší 

• hrátky s němčinou 

• hodina pohybu navíc 

• příprava na Cambridgské zkoušky 

• ruční práce 

• kondiční cvičení pro dívky 

• psaní všemi deseti 

• výchova ke zdraví 

• hry na počítačích 

• výtvarné činnosti 

• kroužek předškoláka 
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2.3. Školní družina 

ŠD navštěvovalo celkem 82 žáků a žákyň I.stupně. Děti byly rozděleny do 3 oddělení, každé 

měla na starost 1 vychovatelka. V odpoledních hodinách jsou všechna oddělení plně využívána, 

v ranních hodinách pouze jedno z důvodu nízkého počtu dětí. V ranní ŠD se vychovatelky 

pravidelně střídaly. 

ŠD je v provozu od 6:15 hodin do 16:30 hodin. Podle potřeby či dohody s rodiči byl provoz 

školní družiny v mimořádných případech prodloužen až do 17.00 hodin. 

ŠD má v budově školy samostatné třídy, které jsou upraveny pro potřeby dětí mimo vyučování. 

Třídy se nacházejí v přízemí školní budovy. 

ŠD využívá tělocvičnu a sportovní víceúčelové hřiště města. Dochází na dopravní hřiště, 

příležitostně chodí plavat do bazénu, v zimních měsících bruslit. Využívá i lesoparku na Mostné 

hoře. V letošním škol. roce byla zatravněna plocha školníh dvora a přibyly další herní prvky. 

Děti proto za pěkného počasí využívají tyto prostory. 

Během ranního zaměstnání mají děti možnost přípravy na vyučování, dále se ráno věnují 

zklidňujícím činnostem (besedy, vypravování zážitků a příběhů, prohlížení a čtení časopisů, 

malování, hraní stolních her dle vlastního zájmu). 

Odpolední zaměstnání ŠD se mění podle ročního období a aktuálně podle počasí. Při pobytu 

venku se střídají procházky do blízkého okolí s různým zaměřením. Přírodovědné zaměření 

zahrnuje pobyt v přírodě, určování rostlin a stromů. 

Dopravní výchova na dopravním hřišti a různé typy bojových nebo štafetových her mají své 

místo za pěkného počasí. Na hřišti a školním dvoře se žáci věnují sportovním činnostem  

a hrám podle vlastního zájmu. Výtvarné, pracovní, hudební, sportovní a dramatické činnosti 

tvoří hlavní rámec zaměstnání dětí ve ŠD. Výtvarné práce dětí sloužily k výzdobě školní 

budovy. 

ŠD připravila řadu akcí pro žáky I. stupně) v průběhu celého školního roku: 

říjen: drakiáda 

listopad: halloven - akce pro rodiče a děti 

prosinec: vánoční jarmark 
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leden: krmení ptáčků a zvířátek na Mostně hoře 

duben: velikonoční tvoření pro rodiče a děti 

           čarodějnice – průvod v maskách, soutěže, sportování, obchůdek 

květen: oslava Dne dětí – soutěže a odměny 

 

2.4. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů, zapojení školy do rozvojových 

a mezinárodních programů 

Škola se snaží neustále zapojovat do různých rozvojových programů a projektů, které jí 

umožňují zvyšovat kvalitu poskytovaného vzdělávání a zlepšovat vybavenost školy. 

Ve školním roce 2018/2019 jsme opět realizovali projekty financované z větší části z 

městského, krajského a státního rozpočtu, jakožto i rozpočtu EU. 

➢ SMYSLUPLNÁ VÝUKA 

Ve školních letech 2018/ 2019 je škola zapojena do výzvy č. Projekt: 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008736 Podpora škol formou projektů zjednodušeného 

vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP 

Z projektu bylo realizováno doučování žák na 1. Stupni, nákup nového ICT (tablety, bee boti, 

notebook pro pedagogy), interaktivních program a dalších. Byla rozšířena školní knihovna o 

nové knihy a dale byl z projektu financován speciální pedagog, kariérní poradce, asistent v 

mateřské škole a další. 

➢ PODPORA SPOLEČNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PEDAGOGICKÉ PRAXI 

Škola je zapojena do projektu společného vzdělávání v pedagogické praxi – APIV (akční plán 

inkluzivního vzdělávání), kt. realizuje Národní institut pro další vzdělávání. V souvislosti s 

novelou školského zákona (č. 82/ 2015 Sb.) jsou I na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně 
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zajištění rovného přístupu ke vzdělání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit 

potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků skupiny. 

Projekt je zaměřený na rozšíření ifnormací z oblasti inkluzivního vzdělávání, profesní rozvoj 

pedagogů, služby odborných poradců, úzká spolupráce školního garanta s kontzultantem a 

metodikem NIDV. 

PO 1 - individualizovaná pomoc učitele 

      - Plán pedagogické podpory 

PO 2, 3   - Individuální vzdělávací plán 

  

 

 

➢ HODINA POHYBU NAVÍC 

Škola je již druhým rokem zapojena do pokusného ověřování MŠMT s názvem Hodina 

pohybu navíc. Tento program je zaměřen na navýšení pohybových aktivit u žáků I. stupně 

základní školy, kterým MŠMT reaguje na stále se zhoršující zdravotní stav dětí, který plyne 

z jejich nedostatečného pohybu. Nově sportuj ve škole 

 

 

 

 

➢ OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL 

Základním cílem celého projektu „Ovoce a zelenina do škol“ je přispět k 

trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit 

správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím 

zároveň bojovat proti dětské obezitě. Jedná se o 

projekt Evropské unie, jehož cílovou skupinou jsou 

žáci I. stupně, kterým je zdarma dodáváno čerstvé 

ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy. Lingua Universal je do projektu zapojena již 
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od jeho prvopočátku, tj. od školního roku 2009/2010. Ve škol. roce 2017/ 2018 projekt rozšířil 

cílovou skupinu o žáky 2. st., kteří také pravidelně obdrželi zdravé svačinky. 

➢ ŠKOLNÍ MLÉKO 

Všichni žáci školy si mohou každý vyučovací den zakoupit jeden státem dotovaný mléčný 

výrobek. Prodej těchto výrobků se uskutečňuje ve 

školním bufetu, kde si žáci vybírají z aktuální nabídky 

dotovaných mlék a mléčných výrobků.          

➢ RECYKLOHRANÍ 

Recyklohraní aneb Ukliďme si svět je školní recyklační program pod záštitou MŠMT 

spolufinancovaný společnostmi, které se v ČR specializují na zpětný odběr a recyklaci (Asekol, 

Ecobat, Ekolamp a Elektrowin). Hlavním cílem projektu je prohloubit znalosti žáků v oblasti 

třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a 

použitých drobných elektrozařízení. 

Během školního roku jsou vyhlašované různé úkoly, za jejichž 

splnění škola získává body. Nasbírané body může poté využít v 

tzv. Katalogu odměn, který nabízí mnoho zajímavých produktů 

(např. výtvarné a sportovní pomůcky, učebnice, knihy, dětské 

hry, vstupenky do divadla ad.). 

 V průběhu školního roku 2018/2019 žáci řešili 4 celoškolní úlohy. V průběhu roku se také 

odvezlo 26 kg baterií a 72 kg elektrozařízení. Ze získaných bodů se nakoupí Orava, přenosný 

bluetooth reproduktor využitelný podle potřeby pro všechny věkové kategorie školy, sada 

připravených preparátů pro pozorování pod mikroskopem určená především pro 6. - 8. ročník 

a EMIL , kapesní kalkuláto , 20 kusů pro přednostní využití ve výuce matematiky na 2. stupni. 

➢ Měsíc zdraví   

Jedná se o projekt zaměřený na osvětu v oblasti zdraví a zdravého životního stylu určený nejen 

žákům školy. Je pravidelně pořádaný v měsíci říjnu a spolufinancovaný z větší části z Interního 

grantového systému Zdravého města Litoměřice. 
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Letošní téma bylo „Měsíc zdraví _ napříč všemi generacemi“. Ve škole i mimo školní prostory 

proběhly motivační besedy, workshopy a hry pro děti z MŠ a 

pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ. Byly připraveny akce Zdravé 

zoubky, preventivní besedy s DDM, Prarodiče čtou dětem, 

keramická dílna pro děti s rodiči, beseda pro rodiče na téma 

Výchova dětí v době mobilní, příprava zdravých svačinek, hry na téma vztahy v kolektivu, 

návštěva K centr , základy první pomoci. . 

Aktivity směřovaly k osvětě zdravého životníh stylu mezi žáky, pedagogy, rodiči a veřejností. 

Byly propojeny aktivity ve spolupráci s vrstevníky, rodiči, prarodiči a učiteli.  Zároveň byla 

zdůrazněna propojenost  mezi zdravou stravou, pohybem, duševní hygienou a pohodou 

prostředí. 

 

➢ Škola spolupracuje s PF UJEP Ústí nad Labem v projektu Učíme se učit spolu. 

Cílem je zvyšovat kvalitu praxí studentů budoucích učitelů. Realizované činnosti propojují 

přípravu teoretickou s praktickou. Studenti vykonávají praxi na naší škole pod dohledem 

kvalifikovaných a zkušených pedagogů formou náslechů i vlastních výstupů v hodinách. 

V letošním šk. roce v rámci praxe v 1. pol. pracovala na 1. stupni 1 praktikantka v 1. třídě, 1 

studentka ve 2. B. V 2. pololetí  docházely na praxi 2 studentky v 1. tř., 2 do 2. B, 1 do 3. tř. a 

1 praktikantka na 2. st. na hodiny českého jazyka. Nejprve proběhly náslechy v předmětech, 

poté následovaly samostatné výstupy studentek s rozborem hodin. Tato spolupráce bude 

pokračovat i následující šk. rok. 

➢ Školní projekty 

Škola zorganizoavala 3 celodenní projekty ve školním roce se zaměřením na jednotlivě 

předměty. Letos si žáci rozšířili zábavnou a hravou formou vědomosti o literatuře a mateřském 

jazyku, o technických předmětech a v posledním projektu si změřily děti své síly při sportu. 

Projektové dny připravili učitelé předmětů. 

listopad:  “Čeština hravě” – projektový den byl zaměřen na čtení knih, seznamování s autory a 

jeho díly, rozšiřování slovní zásoby, procvičování paměti, ilustrace.   

duben: “Technika ve škole” – technické úkoly, osobnosti, hry s roboty 

červen: “Celá škola sportuje” – zaměřeno na překážkový běh, hod, plazení 
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Cílem těchto projektů je především spolupráce žáků napříč třídami. Jednotlivé aktivity jsou 

především týmovou prací.  Výsledné práce jsou praktickou ukázkou toho, jakým způsobem se 

skupinám dařilo spolupracovat. Žáci z vyšších ročníku přistupují k mladším spolužákům s 

ochotou, obětavostí a pomáhají jim realizovat nápady a plní s nimi zadané úkoly. Mladší děti 

dodávají práci nadhled a radost z tvoření. Z týmových projektů byl vyhodnocen nejlepší tým 

školy, při sportovním dnu byli vyhodnoceni jednotlivci. 

2.5. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení 

V současné době ZŠ vzhledem k možnostem nerealizuje žádné aktivity v rámci celoživotního 

učení pro veřejnost. Zaměřuje se na další vzdělávání vlastních pedagogů a zabezpečení kvalitní 

výuky. 

2.6. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, 

organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění 

úkolů ve vzdělávání 

Škola spolupracuje s organizacemi: Pedagogicko-psychologická poradna a Speciální 

pedagogické centrum v Litoměřicích. Úzká je spolupráce s Městem Litoměřice, především s 

odborem ZM /Zdravé město/ a A21/Agenda 21/. 

Kvalita vedení školy je na dobré úrovni. Vedení školy spolupracuje s pedagogickým sborem, 

ostatními pracovníky školy a školskou radou. Snaží se naplňovat dlouhodobý plán školy, má 

funkční informační systém a způsob delegování pravomocí. 

Dochází ke společnému plánování aktivit školy i dalšího rozvoje práce s žáky. Pedagogický 

sbor je sestavován s ohledem na potřeby zabezpečení aprobovanosti, schopnosti zapojit se  

do celkového života školy včetně mimoškolních akcí. Na pravidelných poradách dochází  

k předávání informací a úkolů pro další plánované akce i společné řešení aktuálních problémů. 
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3. Poskytování informací 

Ve školním roce 2018/2019 byly poskytnuty informace podle zákona 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím. 

Celkem byly odeslán 1 písemné informace o žákovi. 

4. Mateřská škola  

Mateřská škola má zpracován ŠVP Putování se Sovičkou. MŠ je určena pro děti, které dovrší 

ve školním roce 5 let věku, s odkladem povinné školní docházky nebo pro děti s menší 

logopedickou vadou, problémem soustředěnosti, častou nemocností nebo křehkou tělesnou 

konstrukcí. MŠ celoročně pracuje a zapojuje se do společných aktivit celé školy ( Měsíc zdraví, 

halloween, Loučení s létem, velikonoční a vánoční jarmarky atd.) 

MŠ disponuje dvěma třídami - Sovička, maximální počet dětí  15 , a Puštík s 10 dětmi. Ve 

školním roce 2018/2019 navštěvovalo MŠ celkem 25 dětí. 

S dětmi pracují dva pedagogové. První je pedagog se středoškolským vzděláním. Druhá 

učitelka má vyšší odborné vzdělání pedagogického směru. Pedagogové se podle možnosti 

zúčastňovali školení a seminářů. Dětem se na částečný úvazek věnovala take asistentka pro MŠ 

(vzdělání středoškolské). 

Cílem předškolního vzdělávání je rozvoj dítěte a jeho schopností učit se, osvojovat si základní 

hodnoty společnosti, získávat samostatnost a schopnost projevovat se jako osobnost působící 

na své okolí. 

Dalším cílem je úzká spolupráce s rodinou a společné vedení dítěte. To je předpokladem, aby 

se dítěti dařilo, mohlo se harmonicky rozvíjet a zažívat pocit úspěchu. Dětem se věnuje 

kvalifikovaný pedagog pro nápravu grafomotorických nebo řečových problémů. Práce  

ve skupinách podporuje sociální rozvoj dětí. Je také zajištěna úzká spolupráce s PPP, která 

provádí v MŠ každoročně bezpočet zajímavých programů zaměřených na prevenci sociálně 

patologických jevů. 

V rámci jednotlivých činností je zařazena i výuka cizích jazyků, na kterou docházejí vyučující 

ze ZŠ. Děti si nenásilnou formou utvářejí kladný vztah ke škole i důvěru vůči učitelům, 

poznávají prostředí školy. 
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Jednotlivé činnosti během roku byly dány do jednotlivých tématických celků tak, aby se děti 

celkově rozvíjely, byla podporována jejich tvořivost, fantazie, samostatnost. 

Jednalo se o návštěvy kulturních akcí, které pořádá divadlo K. H. Máchy, návštěvy městské 

knihovny, galerie a muzea, návštěvy dětských hřišť, tělocvičny, zimního stadionu, plaveckého 

bazénu a dopravního hřiště. Při návštěvách Střediska ekologické výchovy SEVER se rozvíjel 

také zájem dětí o ochranu životního prostředí. V tomto školním roce se děti zapojily do 

pohybové akce “Basketball do školek”. 

Cíle, které si MŠ stanovila, byly průběžně sledovány a plněny. 

Jednalo se o rozvoj dlouhodobého kvalitního klimatu školy, plnění obecných cílů a ŠVP rozvoje 

dětí a hodnocení jejich přínosu. 

Pravidelně byl sledován rozvoj dětí a jejich pokroky na společných akcích, představeních  

pro rodiče a  při sportovních aktivitách. 

Akce mateřské školy ve školním roce 2018/2019 

Září 

Plavání 

Středisko ekologické výchovy Sever 

Keramická dílna 

Říjen 

Plavání 

Divadlo 

Ekologie 

Program v rámci projektu Měsíc zdraví – Zdravé zoubky, 

Zdravá pětka, Babi, dědo!(odpol. tvoření pro seniory s MŠ a 

ZŠ) 

DDM Rozmarýn – MŠ Puštík 

Listopad 

 Divadlo 

 Plavání 

Preventivní program – Kamarádství 

Basketbal 

Hallowenská party 

Halloweenské putování MŠ a ZŠ a rodiče 

DDM Rozmarýn – MŠ Puštík 

Divadlo K. H. Máchy 
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 Prosinec 

Basketbal 

Kino 

Mikulášská nadílka 

Galerie 

Bruslení 

Zdobení vánočního stromečku na Mírovém náměstí - soutěž 

Přivítání Vánoc v DK společně se ZŠ pro rodiče a přátele 

školy 

Vánoční jarmark pro rodiče a děti 

Návštěva pekárny – pečení perníčků 

Leden 

Bruslení 

Primární prevence – Rodina 

Divadlo K. H. Máchy 

Basketbal 

Přednáška Zdravé zoubky 

DDM Rozmarýn – MŠ Puštík 

Ekologie Sever 

Únor 

Technický klub – konstruktivní stavebnice 

Divadlo 

Bruslení 

Ekologie 

Březen 

Divadlo K. H. Máchy 

DDM Rozmarýn – MŠ Puštík 

Basketbal 

Bruslení 

Ekologie 

Karneval 

Kino 

Duben 

Dopravní hřiště 

Basketbal 

Ukliďme si město 

Divadlo K. H. Máchy 

Den Země – ekologie 

DDM Rozmarýn – Den Země – MŠ Puštík 

Velikonoční workshop MŠ a ZŠ 

Květen 

Výlet Indiánská vesnička Rosehill – MŠ a 1. tř. 

 Dopravní hřiště   

Preventivní program „Dávej pozor, aneb život bez úrazů“ 
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Ekologie 

Basketbal 

Ozdravný pobyt ZŠ a MŠ 

  

Červen 

Dopravní hřiště 

divadlo – MŠ a 2. tř. 

projektový Sportovní den – MŠ a ZŠ 

Finále basketbalu 

Ekologie „Po stopách zvířátek“ 

Slavnostní zakončení škol. roku v DK- pasován dětí na 

školáky – pro rodiče a děti 

 

 

 

 

5. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 

inspekcí 

 

Inspekce proběhly na škole v letech 1998, 2000, 2007, 2011, 2018. Inspekce v roce 1998 se 

uskutečnila ve dnech 16. - 17.11. Předmětem inspekce bylo posouzení činnosti školy ve 

vybraných částech dle §18 odst. 3, 4 zákona 564/1990 Sb. – Řízení školy. Inspekci provedla 

paní inspektorka Marta Dolinská. V inspekční zprávě č.j. 066700/98-2036 se v závěru říká: 

“Ve sledované oblasti – Řízení školy je škola celkově hodnocena jako nadprůměrná”. 

Ve dnech 31. 10. - 3. 11. 2000 na naší škole proběhla orientační inspekce, která hodnotila kvalitu 

vzdělávání a řízení školy. Inspekční tým vedla Mgr. Věra Slezáková a dalšími členy týmu byli 

Mgr. V. Bečvář, Ing. J. Chvosta. Konečným výrokem jejich kontroly byla škola hodnocena jako 

vynikající. 

Inspekce v roce 2007 proběhla ve dnech 4. - 6. a 10. - 11. 12. Předmětem inspekční činnosti 

bylo hodnocení ŠVP ZŠ s RVP pro ZŠ. Závěr inspekční zprávy č. j. ČŠI – 740-04/07-06 byl: 
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“Poskytované vzdělání je v souladu s právními předpisy a schválenými učebními dokumenty. 

Rizika jsou ojedinělá a lze je překonat. Průměrný funkční stav.” 

Následná inspekce se uskutečnila 16. a 30. 9. 2008 a byla zaměřena na ŠVP pro ZŠ. Inspekční 

zpráva č. j. ČŠI – 011/08-06 konstatuje: “Zjištěný stav vyhovuje standardu, škola je funkční.” 

Závěry kontrol, které zjišťovaly hospodaření a účelové využití poskytnuté dotace ze státního 

rozpočtu: V průběhu jednotlivých kontrol nebylo zjištěno neoprávněné čerpání dotace  

a předložené doklady splňovaly všechny náležitosti. Škola každoročně provádí audit svého 

účetnictví. 

Inspekce v roce 2011 proběhla ve dnech: 22. - 29. 11. 2011. Inspekční zpráva  

č. j. ČSIU-975/11-U konstatuje, že škola je hodnocena jako průměrná a zjištěná rizika jsou 

odstranitelná v dané lhůtě. 

Poslední inspekce proběhla 19. - 21. 2. 2018. Inspekční zpráva zaznamenala posun školy 

v materiálním zabezpečení pomůckami, interiérem budovy apod.  Jako kladné stránky školy 

označila zvyšující se počet žáků ZŠ, kvalifikovanost pedagogů, rozšíření kapacity MŠ. 

Mezi silné stránky zpráva uvádí respektování individuálních potřeb dětí, spolupráce se 

zahraničními školami, rozvoj jazykových kompetenci žáků a realizace výchovy ke zdravému 

životnímu stylu. 
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6. Přílohy 

 

Příloha č. 1 Tabulka hospodaření 

Tabulka hospodaření za školní rok 2018/2019 

Text 09 – 12/2018 1.8.2019 Celkem 

Poplatky od zletilých žáků, rodičů a zák. 

zástupců 
         824 900,00               1 204 000,00              2 028 900,00     

Ozdravné pobyty a jiné akce          146 100,00               1 001 982,00              1 148 082,00     

Ostatní výnosy          323 637,00                  246 104,89                 569 741,89     

Dotace       6 059 776,00               9 571 653,00            15 631 429,00     

Výnosy celkem     7 354 413,00           12 023 739,89          19 378 152,89     

Investiční náklady celkem                   413 254,00                 413 254,00     

Neinvestiční náklady celkem       1 002 385,00                  224 505,00              1 226 890,00     

Platy zaměstnanců       3 647 212,00               6 610 052,00            10 257 264,00     

Ostatní osobní náklady       

Zákonné odvody zdravotní a sociální 

pojistné       1 225 772,00               2 218 517,00              3 444 289,00     

Učebnice a učební texty a školní 

pomůcky          864 958,20                  476 638,80              1 341 597,00     

Ostatní náklady          638 851,89               2 119 263,85              2 758 115,74     

Náklady Celkem     7 379 179,09           12 062 230,65          19 441 409,74     

Hospodářský výsledek celkem -       24 766,09  -               38 490,76  -             63 256,85     
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Příloha č. 2 Tabulky KEVIS – šetření pro KÚ 

Příloha č.2 Tabulky KEVIS  

Údaj předávané Krajskému úřadu Ústeckého kraje, který je následně využije při zpracování 
Výroční zpráv o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji ve školn ím roce 
2018/2019. Sběr těchto údajů probíhá přes Krajský evidenční informační systím KEVIS 

Celkový prospěch žáků na ZŠ 

V 1. pololetí prospělo s vyznamenáním 134 

V 1. pololetí prospělo 38 

V 1. pololetí neprospělo 0 

V 2. pololetí prospělo s vyznamenáním 128 

V 2. pololetí prospělo 43 

V 2. pololetí neprospělo 0 

Žáci přestupující ze základní školy 

Počet žáků, kteří přešli na víceleté gymnázium 3 

Počet žáků, kteří přešli na konzervatoř 0 

Počet žáků, kteří přešli do speciální školy 0 

Z toho do škol speciálních z 1. stupně 0 

Z toho do škol speciálních z 2. stupně 0 

Výsedky výchovy žáků na ZŠ 

Počet žáků s 2. st. chov. 1.pol. 0 

Počet žáků s 3. st. chov. 1.pol. 0 

Počet žáků s 2. st. chov. 2.pol. 0 

Počet žáků s 3. st. chov. 2.pol. 0 

Docházka žáků ZŠ 

Zameškané hodiny celkem 1. pololetí 6933 

Z toho neomluvené hodiny 1. pololetí 2 

Zameškané hodiny celkem 2. pololetí 9214 

Z toho neomluvené hodiny 2. pololetí 0 

Další vzdělávání PP v ZŠ 

Počet účastníků akcí dle vyhl. č. 317/2005 Sb. 23 

Počet účastníků akcí ostatní 2 

Počet PP. Kteří se nezúčastnili žádné vzděl akce 0 

Účast žáků ZŠ na přehlídkách a soutěžích 

Účastníci školní kolo 21 

Účastníci okresní kolo 6 

Účastníci oblastní kolo 1 

Účastníci ústřední kolo 0 

 

Tato výroční zpráva o činnosti školy byla projednána pedagogickou radou  

a schválena školskou radou dne   26. 8. 2019 


