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Výroční zpráva o činnosti základní školy, zpracovaná za období školního roku 2017/2018 

(s výjimkou základních údajů o hospodaření školy), je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů a vyhláškou č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, 

výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění. 

 

1. Základní údaje o škole 
 

  

Název školy Základní škola a mateřská škola Roudnice 

nad Labem, Školní 1803 

Adresa školy Školní 1803, 413 01 Roudnice nad Labem 

IČ 46 773 592 

Bankovní spojení 10 834 - 471 / 0100 

Telefon 412 871 200 

E-mail vedeni@zsskolni-rce.cz 

Adresa internetové stránky www.zsskolni-rce.cz 

Právní forma příspěvková organizace 

Zařazení do sítě škol 600 081 800 

Název zřizovatele Město Roudnice nad Labem 

Vedoucí a hospodářští pracovníci Ředitel: PaedDr. Zuzana Zrzavá 

Zástupce ředitele školy: Mgr. Jiří Neliba 

Ekonom: Petra Cutychová 

Účetní: Ing. Blanka Křepínská 

Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací 

listiny) 

Příspěvková organizace vykonává podle 

zákona č. 561/2004 Sb. a jeho pozdějších 

změn (O předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání) tyto 

činnosti: 

1. základní škola / kapacita 680 

2. mateřská škola / kapacita 48 

3. zařízení školního stravování – školní 

jídelna / kapacita 1000 

4. školní jídelna - výdejna 

5. školská zařízení pro zájmové 

vzdělávání – školní družina / 

kapacita 180 

6. školská účelová zařízení – školní 

knihovna 

 

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, je zřízena jako příspěvková 

organizace Města Roudnice nad Labem. Nachází se v sídlišti Hracholusky v komplexu školských 

zařízení. Školní budovu tvoří 6 pavilonů. V přízemí pavilonu „přístavba“ je umístěna přípravná třída 

a mateřská škola. Školní družina je umístěna ve vlastním pavilonu a jedno oddělení je v pavilonu A. 

Má vyčleněno 5 tříd, zařízené jako herny s dostatečným materiálním vybavením a PC k dispozici 

dětem. 

 

mailto:vedeni@zsskolni-rce.cz
http://www.zsskolni-rce.cz/
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Ve školním roce 2017 – 2018 byli žáci vyučováni v 24 kmenových třídách (15 na I. stupni a 9 na II. 

stupni). Škola má 2 počítačové učebny, 2 tělocvičny, které jsou v odpoledních a večerních hodinách 

během celého týdne pronajímány Sokolu, Domu dětí Trend, tanečním kroužkům a dalším 

sportovním aktivitám ve městě. Dále jsme pronajímali sklepní prostory kroužku leteckých 

modelářů. Odborná učebna hudební výchovy a odborné učebny fyziky a chemie sloužily jako 

kmenové třídy, zbývající multimediální a pracovních činností byly k dispizici pouze pro 

specializovanou výuku. Všechny kmenové třídy prvního stupně a většina na druhém stupni jsou 

vybaveny interaktivními tabulemi, zbývající dataprojektory. Všechny učebny umožňují internetové 

připojení. Školní jídelna nabízí výběr ze dvou jídel. 

ÚDAJE O ŠKOLSKÉ RADĚ 

Školská rada byla zřízená dne 29. 8. 2005 Městem Roudnice nad Labem podle zákona 561/2004 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů je tříčlenná a vykonává činnost podle platné legislativy. V letošním 

školním roce pracovala ve složení: zástupci učitelů paní Mgr. Lenka Ekrtová a paní Bc. Petra 

Kordová, zástupci rodičů paní Jindra Dvorská a paní Martina Macháčková, zástupci zřizovatele pan 

ing. František Padělek a pan Václav Kejř. 
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2. Přehled oborů vzdělávání 

2. 1 Vzdělávací program    

    

vzdělávací program zařazené třídy 

ŠVP pro MŠ 2 oddělení 

ŠVP přípravné třídy při MŠ 1 třída 

ŠVP pro ZV Všechny třídy 

RVP – příloha upravující vzdělávání 

žáků s LMP 
 

 

2. 2 Učební plány ZŠ     

Viz příloha č. 1 

    

2. 3 Nepovinné předmět a kroužky 
 

název nepovinného předmětu počet zařazených žáků 

sborový zpěv I. stupně 54 

sborový zpěv II. stupně 35 

název kroužku počet zařazených žáků 

florbal 18 

Vv 12 

Aj školka 12 

Sportovní hry 20 

Aj ZŠ (rodilý mluvčí) 50 

Veselá věda (externě) 8 

DDM (externě) 25 

2. 4 Počet dělených hodin    

  1. stupeň 2. stupeň celkem 

počet dělených hodin 8 42 50 

 

Specifikace vzdělávání na ZŠ 

Výuka se uskutečňovala ve všech ročnících podle ŠVP pro ZV, v IX. B podle RVP – příloha 

upravující vzdělávání žáků s LMP. Vyučovali jsme anglický jazyk od 1. ročníku a druhý cizí jazyk - 

německý, ruský - od 7. ročníku. Etická výchova, finanční gramotnost a POKOS jsou zapracovány do 

všech vzdělávacích oblastí. Ve výuce je od 1. ročníku kladen důraz na využití informačních 

technologií (počítače, dataprojektory, interaktivní tabule), činnostní učení a osvojení kompetencí. 

Informatika se stala povinným předmětem ve 5. ročníku. Škola zajišťuje dyslektickou a logopedickou 

poradnu.  
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Učební plány jsou aktualizovány dle potřeby a změny legislativy, realizace pedagogického procesu 

je zabezpečena dle platných zákonů ČR a vyhlášek MŠMT. Realizovali jsme plány pedagogické 

podpory a zpracovávali IVP dle platné vyhlášky o společném vzdělávání. Kromě klasické „školní“ 

výuky se učení žáků odehrává i mimo budovu školy, vždy s cílem vhodného doplnění učiva nebo 

s důrazem na tvorbu klíčových kompetencí. Žáci školy se tak účastnili tematických besed, projektů, 

vzdělávacích akcí navazujících na probírané učivo, různých exkurzí, filmových a divadelních 

představení (a to i v anglickém jazyce), koncertů, výjezdů do zahraničí, lyžařského kurzu, škol 

v přírodě a výletů. Žáci se zapojují i do různých soutěží. Viz příloha Soutěže a olympiády. 

Na škole byla ve školním roce 2017/2018 opět zřízena přípravná třída. Ve třídě vyučovala 

kvalifikovaná pedagožka, která s dětmi pracovala podle školního vzdělávacího programu a 

připravovala je na vstup do první třídy. Přípravná třída úzce spolupracovala s naší MŠ a prvním 

ročníkem. Děti z přípravné třídy byly zařazeny i do školní družiny.  

 

Roudnický dětský sbor reprezentoval školu Vánočním a Jarním koncertem v KZM Roudnice nad 

Labem, spoluprací s KZM na akci Pomozte Ježíškovi, spoluprací pro KIWANIS, hlavní oddělení 

sboru reprezentovalo Město Roudnice nad Labem  na Choltickém festivalu dětských sborů. 

 

Dva výchovní poradci se starali se o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, o žáky 

s výchovnými problémy a pomáhali s kariérním výběrem budoucího studia. Využívali jsme podpůrná 

opatření. 

Žáci naší školy byli zapojeni do programu environmentální výchovy zapracované do ŠVP formou 

prezentací, exkurzí a projektového vyučování na obou stupních. Vzdělávání a výchova ve školní 

družině byla též zaměřena tímto směrem. V prostorách školy jsou nádoby na tříděný odpad. Žáci 

jsou vedeni ke správnému používání těchto nádob a ke správnému třídění odpadu. EVVO bylo 

posilováno účastí na mimoškolních programech, zaměřených na EVVO - ekologické vycházky. 

Škola dbá na vhodnou výzdobu a informační strategie, vedoucí k posilování EVVO, poskytuje 

podle možností finanční prostředky na nákup odborné literatury, vzdělávacích pomůcek a materiálu 

pro potřeby EVVO. Škola byla zařazena do programu Mrkev, Recyklohraní a v Projektu sběrných 

košů. Spolupracovali jsme s ekologickou organizací Sever, Tereza, Pavučina. Odebíráme časopis 

Bedrník. Účastnili jsme se akcí pořádaných Podřipským muzeem, Městskou knihovnou E. 

Špindlera a dalšími institucemi, které se EV zabývají.  

 

Výtvarné a literární práce žáků jsou pravidelně oceňovány na vánoční výstavě a každoroční tematické 

soutěži, kterou pořádá Knihovna E. Špindlera v Roudnici nad Labem.  

Během školního roku 2017/2018 škola realizovala projektové činnosti, jež rozvíjely kompetence žáků 

a zahrnovaly v sobě průřezová témata. Jsou zdokumentovány na našich stránkách www.zsskolni-

rce.cz. 

Autoevaluace realizace ŠVP pro ZV probíhala individuálně vyučujícími. Využívali školou vytvořené 

testy, testy z portálu Niqes, ČŠI nebo osobní testovací systém. Výsledky jsou komentovány ve zprávě 

za předmětovou komisi.  

 

19 rokem pracuje pod vedením Mgr. Dany Horákové Školní žákovský parlament, který pořádal ve 

spolupráci s vedením školy a Roudnickou trojkou, o. s. řadu akcí během roku. Patřily sem: sběr víček 

pro postižené děti, Mikulášská nadílka, Den učitelů – vybraní žáci učili v prvních třídách, Májová 

pošta, Den dětí se zaměřením na ekologickou výchovu, pomoc při Akademii 2018. Více o aktivitách 

na webu školy.  

 

Výběr žáků z V. – IX. ročníku vycestoval na počátku února na LVZ do Roudnice v Krkonoších, třídy 

II. A, II. B, II. C, III. C, IV. C, VIII. B absolvovaly týdenní pobyt na škole v přírodě ve Staré 

http://www.zsskolni-rce.cz/
http://www.zsskolni-rce.cz/
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Živohošti. Žákovský parlament s přispěním Roudnické trojky pomohl zorganizovat projektový den 

ke 40. výročí založení školy a celoškolní akci Akademie 2018. Realizovali jsme celoškolní projekt 

POKOS – ochana člověka. V rozvojovém programu Exelence základních a středních škol 2018 jsme 

získali 0,3 bodu. 

 

Pravidelné informace byly rodičům předávány prostřednictvím elektronické žákovské knížky, na 

třídních schůzkách po pedagogické poradě v I. a III. čtvrtletí, na úvodních schůzkách prvních 

ročníků, dále na mimořádné schůzce související s výběrem povolání a po předem dohodnutých 

konzultačních hodinách s konkrétními vyučujícími. Pracujeme s elektronickými třídnicemi. 
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3. Personální zabezpečení činnosti školy 
 

3. 1. Členění pedagogických pracovníků podle věku, pohlaví a odborné kvalifikace 

Věk muži ženy celkem 

do 30 let 0 2 2 

31 let - 40  1 5 6 

41 let - 50  1 8 9 

51 let - 60 2 8 10 

61 a více 2 5 7 

Celkem 6 28 34 

    

odborná 

kvalifikace 

splňuje 

kvalifikaci 

nesplňuje 

kvalifikaci 
celkem 

učitel prvního 

stupně ZŠ 
15 1 16 

učitel druhého 

stupně ZŠ 
17 1 18 

vychovatel 7  7 

Psycholog a 

spec. psycholog 
2  2 

asistent 

pedagoga 
9  9 

MŠ 5  5 

3. 2 Přehled pracovníků podle aprobovanosti  

    

 Personální obsazení vyučujících školní rok 2017 - 2018 

    

 škola   

  jméno a příjmení aprobace učí ve škoním roce 

1. 

stupeň 
Mgr. Helena Bartůňková 1. stupeň 5. B 

  Mgr. Hana Berounská 1. stupeň 4. C, výchovná poradkyně 

  Mgr. Jana Bradáčová 1. stupeň 3. A 

  Sandra Černá 1. stupeň 1. B, Hv 2.A 

 Mgr. Libuše Johanovská 1. stupeň 1. B 

  Mgr. Veronika Fibichová   Aj 1,2, Vv 6B, Vkz 8B,7B,6A,7A,8A 

  Mgr. Andrea Hendrichová 1. stupeň 5. A 

  Mgr. Milena Hoření 1. stupeň Aj 3,8, 4C, 5,C, 6A  

  Mgr. Dana Houžková 1. stupeň 1. A, Pří 4A, Tv 3C 

  Mgr. Jana Hrabánková 1. stupeň 1. C, Hv 2B 

  Bc. Lenka Jelínková 1. stupeň 2. B, Prv 2A, DT 5A, D 8B 
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  Mgr. Alena Kormaníková 1. stupeň 3. B 

  Mgr. Lucie Krchňavá 1. stupeň 5. C, Aj 1,2 

  Mgr. Jitka Liscová 1. stupeň 4. A 

  Mgr. Ivana Nováková 1. stupeň 4. B, Pč 3B 

  Mgr. Božena Suková 1. stupeň 2. A, Tv 2B, Pč 3C 

  Mgr. Martina Ševčíková 1. stupeň 3. C, Aj2, Hv 1A, Hv 3A, Sz 

 Jana Diviáková 1. stupeň 3. C 

  Mgr. Jana Třísková 1. stupeň 2. C, Pč 3A 

        

  Jindra Dvorská   asistantka pedagoga 

  Petr Janovský   asistant pedagoga 

  Dagmar Kamenská   asistantka pedagoga 

  Hana Macková   asistantka pedagoga 

  Jana Pecháčová   asistentka pedagoga 

 Martina Nosek  asistentka pedagoga 

  Jaroslava Suchomelová   asistentka pedagoga 

  Vladimíra Špimrová   asistantka pedagoga 

2. 

stupeň 
Mgr. Lenka Ekrtová M-D-Z M, D, Vkz 

  Petra Herrmannová SPgŠ přípravná třída, Vv 

  Mgr. Dana Horáková Z - R Rj, Z, Vv 

  Ing. Sylva Jindřichová VŠZ CH, F, Př, Pč, Vkz, Vv 

  Mgr. Lenka Krajníková Čj -Hv Čj, Hv 

  

Mgr. Jiří Neliba, ZŘŠ, ŠVP 

koordinátor 
M - Fy M 

  Mgr. Miroslav Novák, VP Č - Hv Č, Hv, D, Z 

  Mgr. Martin Pokorný   Aj, D, Př, Vl, VO 

  Mgr. Vlastimil Purchart   F, Pč, Tv, VO 

  Mgr. Jan Putna Z - Tv Z, Tv, Pč, VO, Vkz 

  Bc. Eva Richtrová   Aj II, Př 

  Mgr. Michaela Řeháková Čj - Nj Čj, Nj 

  Mgr. Petra Skalová   M, F 

  Bc. František Ševčík   DT, Pč, koordinátor ICT 

  Mgr. Jana Volfová   Tv, Pč, Př, VO 

  Mgr. Jitka Vyoralová R - Ov - Info VO, Dt, Rj, Nj, M  

  PaedDr. Zuzana Zrzavá, ŘŠ Č - Hv Hv, Sborový  zpěv 

 

 

 

 

   

 školní družina   

 Bc. Petra Kordová 

vedoucí 

vychovatelka  

 Hana Bělková vychovatelka  

 Jindra Dvorská vychovatelka  
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 Martina Nosek vychovatelka  

 Bc. Anna Podzemská vychovatelka  

 Renáta Straková vychovatelka  

 Ivana Vološčuková vychovatelka  

    

 MŠ   

 Mgr. Daniela Smetanová vedoucí učitelka  

 Bc. Lucie Burdová učitelka MŠ  

 Petra Kocanová učitelka MŠ  
 Kateřina Denigrová učitelka MŠ  

 Mgr. Zuzana Slavíková učitelka MŠ  

 Jana Beranová asistentka  
 

 

nástupy a odchody počet 
  

nástupy  2   

odchody 2   

 
 
 
Průměrný věk pedagogického sboru je 49,71 let. 
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4. Údaje o přijímacím řízení, zápisu k povinné školní docházce, 

následnému přijetí do školy 

4. 1 Žáci přijatí během školního roku 

     

ročník 2 3 4 5 

počet žáků 0 3 1 2 

ročník 6 7 8 9 

počet žáků 1 0 1 0 

4. 2 Žáci přijatí ke vzdělávání na střední školy   

     

typ školy počet přijatých žáků 
  

víceleté gymnázium 1   

střední školy 41   

4. 3 Žáci – cizinci     

     

kategorie cizinců občané EU ostatní cizinci pobývající 

v ČR přechodně nebo 

trvale, žadatelé o udělení 

azylu a azylanti 
 

počet žáků celkem 1 20  

 

4. 4 Počty žáků školy (k 30. 6. 2018) 

 

MŠ Přípravná třída 1. stupeň 2. stupeň celkem 

56 15 355 192 618 

 

Průměrný počet žáků na třídu ZŠ ve školním roce 2017/2018 

 

1. stupeň 2. stupeň průměr 

355 192 22,8 

 

Oddělení ŠD Počet žáků celkem 

7 30 210 
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4. 5 Počty zapsaných dětí pro školní rok 2018/2019 a počty odkladů školní 

docházky na školní rok 2018/2019 

 
zapsané děti přijaté děti 

odklady školní 

docházky 

počet 73 57 14 
 

 

Vlastnímu zápisu do prvních tříd předchází Vánoční program pro předškoláky, návštěva ŘŠ a 

budoucích třídních učitelek v MŠ v okolí ZŠ – představení požadavků a diskuse s rodiči na téma 

volby zápisu do ZŠ a volby odkladu povinné školní docházky. Následuje Den otevřených dveří pro 

budoucí prvňáčky, kdy mohou předškoláci se svými rodiči shlédnout práci učitelů školy a tentýž den 

odpoledne se konají konzultace pro rodiče budoucích žáků, na kterých vedení školy a budoucí učitelé 

prvních tříd zodpovídají dotazy rodičů. Při vlastním zápisu učitel upozorňuje rodiče, co je potřeba 

před nástupem do školy s dítětem probrat. Jedná se především o správnou mluvu (doporučení 

logopedických náprav) a sebeobsluhu (obouvání, oblékání). Pro rodiče a děti je následně v červnu 

pořádána informativní schůzka s vedením školy, třídními učiteli budoucích prvních tříd, výchovnou 

poradkyní a vedoucí vychovatelkou. 
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  

5. 1 Klasifikace chování žáků  

 

chování 1. pololetí 

žáci 

2. pololetí 

žáci 

velmi dobré 545 544 

uspokojivé 2 3 

neuspokojivé 0 0 

 

Snížené známky z chování byly uděleny za hrubé porušení školního řádu, udělení bylo vždy 

projednáno se zákonnými zástupci žáka. 

5. 2 Klasifikace prospěchu žáků  

 

  1. pololetí 

počet žáků 

2. pololetí 

počet žáků 

Klasifikováni celkem 547 547 

1. stupeň 355 355 

2. stupeň 192 192 

Prospěli celkem 191 215 

1. stupeň 78 92 

2. stupeň 113 123 

S 

vyznamenáním 

celkem 329 322 

1. stupeň 271 251 

2. stupeň 58 71 

Neprospěli celkem 24 10 

1. stupeň 1 2 

2. stupeň 23 8 

Nehodnoceni celkem 3 0 

1. stupeň 3 0 

2. stupeň 0 0 

 

Z hlediska prospěchu vykazuje lepší výsledky 1. stupeň. Tato skutečnost je podmíněna obtížnějším 

učivem i sníženou motivací žáků 2. stupně. 

 

Na konci srpna konali opravné zkoušky 4 žáci II. stupně. 3 opravné zkoušky udělali, 1 postupuje 

věkem . Na 1. stupni 1 žákyně vykonala zkoušku za III. ročník (Holandsko). 
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5. 3 Testování žáků  

 

a) Výběrové zjišťování výsledků žáků ZŠ 2017/2018  

 

V testování jsme byli vybráni pro zjišťování výsledků matematické gramotnosti v devátých 

ročnících. Dosáhli průměrné úspěšnosti školy 70 %, obtížnost 1 zvládlo 52% žáků, obtížnost 2 48% 

žáků. Průměrná úspěšnost žáků třídy 71%. Výsledky jsou vzhledem k vstupnímu potenciálu žáků 

odrazem systematické práce vyučujících. 
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6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

Prevence byla zařazena do učiva všech ročníků, kromě zařazení jednotlivých témat probíhaly 

souběžně komponované pořady, besedy s odborníky, kteří se problematice prevence věnují. 

Prevenci napomáhají i hodiny školního psychologa a společné akce se žáky mimo výuku. 

Smysluplné trávení volného času naplňuje i školní družina, a kroužky – organizované školou nebo 

působící v budově. Vyučující pravidelně probírali preventivní témata případného rizikového 

chování: nebezpečí užívání drog, škodlivost kouření, omamných látek a alkoholu, šikana, 

kyberšikana, rasismus a xenofobní chování, zdravé stravování, anorexie a bulimie, neplánované 

těhotenství, antikoncepce, pohlavní choroby. Škola pracuje s časopisem Prevence. Metodici 

pracovali pod metodickým vedením PPP Litoměřice, spolupracovali s PPP Roudnice nad Labem, 

kurátory MěÚ Roudnice nad Labem, Policií ČR, Policií města Roudnice n. L., s neziskovými 

organizacemi (D8, Klíč, Charita). Účastnili setkání s okresním metodikem prevence (2x) a 

absolvovali tematická školení (3x), pravidelně kontrolovali schránky důvěry a pracovali s 

informacemi z nich získanými. Problémy se podařilo ve většině případů vyřešit, někdy za pomoci 

odborníků (pedagogicko-psychologická poradna, školské pracoviště, kurátoři). Spolupráce s rodiči 

v případě výskytu rizikového chování a jejich řešení je na dobré úrovni. Pedagogové pro zlepšení 

znalostí v oblasti prevence využívali školení dle aktuálních nabídek PPP.  

 

6.1 Akce v rámci prevence:  

 

Aktivity v rámci výuky :  

 

a) 

1. stupeň: 15 plánovaných akcí podle MPP v jednotlivých ročnících na téma prevence rizikového 

chování, zdravý životní styl a dalších jednorázových akcí. 

2. stupeň: 22 akcí  -  v osmi třídách pracovali vyučující a školní psycholožka na téma: drogy, 

kyberšikana, zdravý životní styl, kouření, alkoholismus, šikana ve třídě, opiáty, nevhodné chování 

k dospělým osobám, krizové situace, puberta, pohlavní choroby, antikoncepce, otěhotnění ve 

školním věku.    

b) 

Práce školního psychologa Johany Elisové ve všech ročnících a speciálního pedagoga Barbory 

Rajchlové.  

c) 

Školení metodiků prevence – Nováková, Richtrová (termín dle hodnocení jednotlivých měsíců 

v roce) 

d)  
Nákup materiálu a pomůcek - vzdělávací časopis Prevence 

ad a) 

Během školního roku 2017/2018 se ve všech třídách pracovalo s Minimálním preventivním 

programem podle plánu. V jednotlivých třídách proběhly aktivity na téma „Zdravý životní styl“ a 

„Prevence rizikového chování“ (viz Hodnocení MPP). Veškeré aktivity proběhly s víceméně 

s kladným dopadem na žáky, kteří si plně uvědomili závažnost probíraných témat. 

Splnění cílů jednotlivých témat bylo ověřeno diskuzemi a rozhovory s třídní učitelkami během 

třídnických hodin. 

Žáci na 1. stupni pracovali s výše uvedenými tématy celkem v 15 jednotlivých časových aktivitách, 

formou besed, her, DVD projekce, práce s interaktivní tabulí.  Během těchto aktivit se seznámili 

s minimální prevencí rizikového chování, nebezpečí návykových látek, nebezpečí cizích osob a 

jejich chování. Seznámili se s pravidly správného chování, se základními údaji a telefonními čísly 

pro případ pomoci. 

Na 2. stupni proběhlo celkem 15 jednotlivých aktivit v rámci vyučování. Většina akcí byla 

zaměřena na prevenci rizikového chování, nebezpečí drog, návykových látek, kouření, 
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náboženských sekt, výchovy ke zdraví. Zvolené formy – besedy, přednášky, videoprojekce, 

divadelní představení, DVD projekce, práce s CD na PC. Besedy s p. Růžičkou – agentura 

LEKTOR – 6. Ročníky – prevence šikany – spolupráce s městskou policií. V 7. ročnících – rizika 

kouření a zdravý životní styl. Beseda a prezentace programu s názvem: Prevence kriminality – 

Odpovědnost pachatele. – JUDr. Bohumil Kotas. Pravidelná činnost v předmětech VKZ, Přírodopis 

a Občanská nauka na 2. stupni. Plán MPP byl na druhém stupni splněn dle očekávání. 

ad b) 

Na naší škole pracuje školní pedagogické pracoviště ve složení: psycholožka Mgr. Johana Elisová, 

speciální pedagožka Mgr. Barbora Rajchlová, výchovní poradci Mgr. Miroslav Novák, Mgr. Hana 

Berounská, školní metodik prevence Mgr. Ivana Nováková, Bc. Eva Richtrová.  
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7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo zaměřeno především na krátkodobé kurzy.  

 

7. 1 Studium ke splnění kvalifikace podle zákona 563/2004 Sb.: 

 

 
Název kurzu (instituce) Počet pracovníků Počet hodin 

Speciální pedagogika  - Univerzita 

Wroclav 
2 2 semestry 

 

7. 2 Studium k rozšíření odborné kvalifikace 
 

Název kurzu 
(instituce) 

Počet pracovníků Počet hodin 

 Logopedický asistent 1 2 semestry 

Studium pro koordinátory EVVO 1 2 semestry 

 

 

7. 3 Krátkodobé kurzy: 
 

Název kurzu Počet pracovníků Počet hodin 

Výzva 22 - šablony   
Neklidné dítě - problematika ADHD, ADD 1 8 

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ 1 24 

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů MŠ 1 16 

Čtenářská pregramotnost v MŠ 1 16 
Čtenářská gramotnost - metody a formy efektivní 

práce 4 64 

Metoda Hejného - geometrie 1. - 3. ročník ZŠ 1 16 

Základy mentorských dovedností 1 32 

Rozvoj logiky a matematické gramotnosti 1 16 
Matematická gramotnost - metody a formy efektivní 

práce. 4 64 

Letní škola češtiny pro 1. a 2. stupeň ZŠ ( Fraus) 1 24 

Škola Hejného metody na 2. stupni ZŠ - začátečníci 1 24 

 Celkem 17 Celkem 304 

Ostatní krátkodobé kurzy   
No more struggle with mixed-abilities. To teach or to 

train grammar. 1 8 
Inspirace pro zkvalitňování výuky matematiky a 

přírodovědy 2 12 

Netradiční a zážitkové hry v TV 2 8 

didaktika AJ 1 60 

Teaching tools. 1 6 

Jak hodnotit psaní - Dům služeb 1 6 

Cvičení sluchové analýzy a syntézy 1 1 
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Ostatní krátkodobé kurzy Počet pracovníků Počet hodin 

Logopedická prevence dyslálie - praktická cvičení 1 1 
Seminář metodiků prevence 1 5 
Pearson Edu Tour - jak pracovat se třídou nestejné 

jazykové úrovně 1 7 
Cesty minulostí - metodické a didaktické postupy I. 1 8 

Hodnotové vzdělávání 1 4 
Logopedická prevence opožděného vývoje řeči a 

vývojové dysfázie 1 1 

Dyslálie - Jak správně cvičit hlásky  1 3 

Google Dokumenty 1 6 
Aplikace podpůrných opatření u žáků s mentálním 

postižení nebo u žáků v hraničním pásmu inteligence 4 32 

Úvod do polytechnického vzdělávání: Stavitelství 4 16 

Prevence školní neúspěšnosti - Kyberprostor a rizika 1 2 

Prevence školní neúspěšnosti - Grooming a sexting. 2 2 

Prevence školní neúspěšnosti - Kyberšikana. 3 6 

Asistent pedagoga a klima třídního kolektivu 2 8 

Škola s pravidly, limity a rituály 1 8 

Nové financování regionálního školství 2 16 

Experimentální výtvarné techniky 1 6 
Hejného metoda - Jak ušetřit čas při výuce 

matematiky 1 1 

Jak efektivně využívat metody aktivního učení. 1 8 

Seminář kariérových poradců – oblast zdravotnictví 1 3 

 Celkem  40 Celkem 246 

Výzva 22 + ostatní krátkodobé kurzy Celkem 57 Celkem 550 
 

 

 

Bylo vyčerpáno všech 12 dnů k samostudiu pracovníků.  
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy 
 

8. 1 Webové stránky školy 
 

 www.zsskolni-rce.cz 

 http://www.zsskolni-rce.cz/web/kalendar_akci.html (veškeré aktivity školy) 

 

8. 2 Akce školy pro veřejnost 
 

 Vystoupení RDS na rozsvěcení vánočního stromku 

 Vystoupení RDS na akci Vánoční kapřík pro KIWANIS 

 Vánoční koncert RDS a jeho přípravných oddělení v KZM Říp 

 Adventní koncert Sluníček, strom PNsP Roudnice nad Labem 

 Celoškolní projekt k 40. výročí otevření naší školy 

 Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků 

 Jarní koncert RDS a jeho přípravek Srdíčka a Sluníčka 

 Školní akademie 2018  

 v Kině Sokol 

 Vystoupení RDS na 7. ročníku festivalu dětských sborů v Cholticích 

 Vyhodnocení literární, fotografické a výtvarné soutěže Říp – symbol české státnosti GMU  

 

8. 3 Akce školy pro rodiče žáků 
 

 MŠ Drakiáda 

 MŠ Adventní tvořivá dílna 

 Mikulášská nadílka – školní parlament 

 MŠ Vánoční besídka pro rodiče 

 Vánoční koncert Roudnického dětského sboru a jeho přípravek Srdíčka a Sluníčka 

 MŠ Masopust 

 MŠ Jarní tvořivá dílna 

 MŠ Společné spaní 

 Jarní koncert Roudnického dětského sboru a jeho přípravek Srdíčka a Sluníčka 

 Setkání předškoláků a jejich rodičů 

 Akademie 2018 

 

 

8. 4 Účast školy na soutěžích a olympiádách 
 

 Viz příloha 

 

 

http://www.zsskolni-rce.cz/
http://www.zsskolni-rce.cz/web/kalendar_akci.html
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9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 

inspekcí 
 
Ve  školním roce 2017/2018 proběhla na naší škole inspekce ČŠI ve dnech 9. – 10. 10. 2017. 

Výsledky šetření stížnosti č. j. ČŠIU-1331/16-U ze dne 14 10. 2016 a č. j.  ČŠIU-1021/17- U ze dne 

21. 6. 2017 byly zrušeny dopisem náměstka ústředního školního inspektora, č. j. ČŠIG-4264/17-G2 

ze dne 26. 9. 2017. ČŠI prošetřila kromě stížností doručených ve výše uvedených datech i nové 

skutečnosti, o kterých byla informována vedoucím oddělení rovných příležitostí Kanceláře veřejné 

ochránkyně práv dopisem Sp. Zn 2014/2017/VOP/JMK, č. j. KVOP-28546/2017ze dne 6. 1. 2017 a 

dopisem stěžovatelky z téhož data. 

Škola přijala opatření v částech stížnosti, které ČŠI shledala důvodnými. Syn stěžovatelky v té době 

již dávno nebyl žákem školy. 

 

Vyplňovali jsme 4 krát rychlá šetření v rámci informačního portálu NIQES InSet, která suplují 

inspekci na místě. 

 
 

10. Základní údaje o hospodaření 
 

Údaje o čerpání státního rozpočtu byly za rok 2017 předány zřizovateli a jsou přílohou Výroční 

zprávy za rok 2016//2017. Údaje o čerpání státního rozpočtu za rok 2018 budou předány zřizovateli 

a doplní tuto zprávu v lednu 2019. 

Interní audit za rok 2017 proběhl. Interní auditorka Města Roudnice nad Labem hodnotila kontrolu 

kladně. Písemná zpráva byla odeslána na FKVS ministerstva financí. 

 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

11. 1 Rozvojové programy 
 

 CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004208  „Společně k cíli“ 

 

V MŠ realizujeme šablonu I/1.1 – školní asistent – Personální podpora MŠ, I/2.2 – Osobnostně 

sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin, I/2.3 – Vzdělávání 

pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (varianty: Čtenářská pregramotnost, 

Matematická pregramotnost), I/2.4 – Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ. 

V ZŠ realizujeme II/1.1 – Školní asistent podpora ZŠ, II/2.1 – Vzdělávání pedagogických 

pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (varianty Čtenářská gramotnost, Matematická 

gramotnost), II/2.2 - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin 

(Mentoring), II/2.4 - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 56 hodin 

(Cizí jazyky), II/2.8 – Vzdělávání pedagogického sboru zaměřené na inkluzi – vzdělávací 

akce v rozsahu 8 hodin, II/2.11 Tandemová výuka na ZŠ, II/3.3 – Doučování žáků 

ohrožených školním neúspěchem. 
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 Spolupodílíme se na projektu CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000227 „Prevence školní 

neúspěšnosti na Podřipsku“ 

Realizujeme doučování a čtenářské dílny. 

 

 Realizovali jsme rozvojový program „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 

2018 (II. etapa). 
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12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení 
 

Škola neorganizuje kurzy pro další vzdělávání v rámci celoživotního učení. Nicméně celoživotní 

učení je uskutečňováno každodenní výměnou zkušeností mezi pedagogickými pracovníky, 

vzájemnými hospitacemi i poradami vzdělávacích týmů. 

 

Pro seznámení budoucích prvňáčků se školou slouží dětem i rodičům Den otevřených dveří, kde mají 

možnost vidět ukázky výuky. Pro rodiče je pořádána informativní schůzka s vedením školy, 

výchovnou poradkyní a vedoucí vychovatelkou. Se svými třídními učiteli se děti seznamují na konci 

měsíce června. 

 

 

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů  
 

Škola se zapojila do projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004208  „Společně k cíli“ viz výše. 

V rámci tohoto projektu realizujeme 19 šablon v MŠ a 187 šablon v ZŠ. Celkové způsobilé výdaje 

projektu – 1 651 550,- Kč.  

Dále se škola zapojila do rozvojového programu „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 

2018 (II. etapa)“. 

Celkové způsobilé výdaje rozvojového programu – 45 883,- Kč.  

 

 

 

14. Údaje o spolupráci s odbornými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 
 

Při škole pracuje Roudnická trojka, sdružení zástupců rodičů žáků školy, která se schází s vedením 

školy 2x ročně a projednává záležitosti školy. Z každé třídy je v této organizaci jeden zástupce, 

který prezentuje vedení školy podněty a připomínky rodičů a následně jim na třídních schůzkách 

nebo konzultacích sděluje závěry. Rodiče se dle možností se zapojují do mimoškolních aktivit. 

Komunikace s rodiči je zajištěna prostřednictvím elektronické žákovské knížky, třídních schůzek, 

konzultací, e-mailového a telefonického spojení. Samozřejmostí jsou individuální pohovory mezi 

rodiči a pedagogickými pracovníky, včetně vedení školy. 

 

Rodiče mají možnost účastnit se různých akcí (tradičně Jarmarků a Akademií). Jsou tak 

informováni nejen prostřednictvím svých dětí nebo vyučujících, ale vidí i reálný chod školy. Pro 

rodiče jsou dále připravovány kulturní akce – vystoupení dětí Roudnického dětského sboru a jeho 

přípravných oddělení Srdíčka a Sluníčka. 

 

Rodiče se podílí i na evaluaci školy formou šetření Mapa školy 1x za 5 let (poslední 2013). 

 

Na škole pracuje tříčlenná školská rada zřízená podle § 167 zákona 561/2004 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů a vykonávající činnost podle § 168 zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů. Školská rada zve na svá jednání ředitelku školy, společně konzultují výsledky a další 

směřování školy a projednávají příslušné dokumenty. 
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Škola nespolupracuje s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery 

při plnění úkolů ve vzdělávání. 

 

Mezi další subjekty, s nimiž škola spolupracuje, patří: Knihovna E. Špindlera, Galerie moderního 

umění, Podřipské muzeum, Kulturní zařízení města, mateřské centrum D8, Domov seniorů, 

Kiwanis. 

 

 

15. Závěrem 
 
Vedení školy postupovalo podle Koncepce rozvoje školy 2016 – 2020. Po celý školní rok jsme 

pracovali dle Ročního plánu školy, který je konkretizován v měsíčních plánech umístěných v Google 

kalendáři. Svými opatřeními jsme se snažili naplňovat hlavní cíle vzdělávání, odstraňovat nedostatky, 

provedli jsme evaluaci školy v oblastech vytyčených ŠVP pro ZV. 

Školní rok 2017/2018 byl pro pracovníky školy i vedení náročný a úspěšný. Realizovali jsme 

projekty EU a rozvojové programy MŠMT. Na škole máme dobře fungující školní poradenské 

poradenské pracoviště. Proběhly všechny plánované akce. Vyvrcholením našeho snažení (v rámci 

prezentace školy městu a veřejnosti) byla červnová AKADEMIE.  

V souvislosti s potřebou města a okolních obcí umístit žáky do škol byl zpracován projekt přístavby 

školy, na kterém vedení školy z pověření Města Roudnice nad Labem spolupracuje jako konzultant 

s firmou Streat Architects.  

Pokračujeme s autoevaluačními zprávami ve všech ročnících, účastníme se testování. Portfolia jsou 

u vyučujících jednotlivých předmětů a jsou dokladem dosažené úrovně ve vzdělávání žáků a jsou 

rodičům k dispozici kdykoliv, zejména pak v době třídních schůzek. Prezentují žákovu odpovědnost 

za jeho výsledky ve vzdělávání. 

Pokles zájmu učit se, částečné zhoršování kázně žáků, nesoustředěnost a hlučnost, agresivita již 

u mladších dětí jsou včas analyzovány a řešeny s preventisty školy, výchovnými poradci,  školní 

psycholožkou a rodiči. Každoročně se snižuje zájem o vzdělávání a plnění školních povinností, 

zejména v jarních měsících a po přijetí na střední školy. 

Vyučující realizovali a zhodnotili svůj ŠVP, provedli kontrolu, zapracovali změny. 

Naše úsilí o změnu image školy se odráží v naplněnosti tříd a zájmu o školu při nástupu na II. stupeň. 

Obě oddělení MŠ jsou naplněná. Realizujeme podpůrné granty. 

Všichni vyučující prokázali pracovní nasazení (zejména v souvislosti s výše jmenovanými akcemi) a 

ochotu pomáhat při řešení obtížných situací ve výchově i vzdělávání. Dobrovolně pracovali při 

zajišťování zájmových akcí žáků a při prezentaci školy ve městě. 

 

S radostí mohu konstatovat, že většina úkolů daných plánem práce na školní rok 2017/2018 byla 

splněna. 

 

V Roudnici nad Labem, dne 10. 10. 2018 

 

PaedDr. Zuzana Zrzavá 

ředitelka školy 
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S Výroční zprávou byli seznámeni členové Školské rady dne: 

 

………………………………….. 

 

………………………………….. 

 

………………………………….. 

 

………………………………….. 

 

………………………………….. 

 

………………………………….. 
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S Výroční zprávou byli seznámeni: 
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Seznam příloh 

 
1) RVP PRO ZV č. j. MSMT-28603/2015 (I. a II. stupeň) 

2) Soutěže 

3) Rozbor nákladů a výnosů 1. – 12. 2017 
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1) 

Učební plán  -  1. stupeň      

           

           

Vzdělávací  Vzdělávací  Vyučovací  1. stupeň 

oblast obor předmět 1. 2. 3. 4. 5. Celkem 

Z toho 

DČD 

Jazyk Český jazyk Český jazyk 7+2 7+2 7+2 7 7 
41 

(35+6) 6 

a jazyková a literatura  a literatura               

komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 0+1 1 2 3 3 
10 

(9 + 1) 1 

Matematika 

a její aplikace Matematika Matematika 4 4+1 4+1 4+2 4+1 
25 

(20+5) 5 

Informační                  

a komunikační Informatika Informatika        1 1  

technologie                   

Člověk Prvouka Prvouka 2 2 2+1     
7 

(6+1) 1 

a jeho Vlastivěda Vlastivěda       2 2 4   

svět Přírodověda Přírodověda       1 1+1 
3 

(2+1) 1 

Umění 

Výtvarná 

výchova 

Výtvarná 

výchova 1 1 1 2 2 7   

a kultura 

Hudební 

výchova Hudební výchova 1 1 1 1 1 5   

Člověk 

Tělesná 

výchova Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10   

a zdraví                     

Člověk 

Pracovní 

činnosti Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5   

a svět práce                     

Celková povinná časová 

dotace   21 22 24 25 26 118 14 
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Učební plán  -  2. stupeň     

          

Vzdělávací  Vzdělávací  Vyučovací  2. stupeň 

oblast obor předmět 6. 7. 8. 9. Celkem 

Z toho 

DČD 

Jazyk 

a jazyková  

komunikace 
  

Český jazyk Český jazyk 4 3+1 4 4+1 
17 

(15+2) 2 

a literatura  a literatura             

Cizí jazyk 
Anglický jazyk 

 

 

3 3 3 3 12   

        

Další cizí jazyk 

Německý jazyk 

 

Ruský jazyk 

 2 2 2 6 6 

Matematika Matematika Matematika 
4 3+1 4 4 

16 

(15+1) 1  

Informační                 

a komunikační 

Digitální 

technologie 

Digitální 

technologie 0 + 1 1 + 1 0 + 1 0+1 
5 

(1+4) 4 

technologie                   

Člověk 
Dějepis Dějepis 

2 2 2 1+1 
8 

(7+1)  1 

a společnost 
Výchova 

Výchova k 

občanství 1 1 1 1 4   

  k občanství               

  
Fyzika Fyzika 

1 + 1 2 2 1+ 1 
8 

(6+2) 2 

Člověk 
Chemie Chemie 

    2 1+1 
4 

(3+1) 
1 

a příroda 
Přírodopis Přírodopis 

2 1 + 1 1 + 1 2 

8 

(6+2) 2 

  
Zeměpis Zeměpis 

1 + 1 2 1 + 1 2 

8 

(6+2) 2 

Umění a kultura Výtvarná výchova Výtvarná výchova 2 1 2 1 6  

  Hudební výchova Hudební výchova 1 1 1 1 4   

Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova 2 2 2 2 8   

  
Výchova ke zdraví 

Výchova ke 

zdraví 0 + 1 0 + 1 1 1 
4 

(2+2) 2 

Člověk Pracovní činnosti 
Pracovní činnosti 

1 1 1 0+1 
4 

(3+1) 1 

a svět práce                   

Konverzace v anglickém jazyce        

Celková povinná časová dotace   28 30 32 32 122 24 
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2) 

SOUTĚŽE A OLYMPÁDY 

Úspěchy našich žáků ve školním roce 2017/2018 

Olympiády 

- český jazyk   5. -. 6. místo okresní kolo Podrábská 9. A, Havlová 8. A 

- německý jazyk  5. místo – Podrábská 9. A 

- ruský jazyk:   3. místo krajské kolo Stanislavová 8. B  

- zeměpis:   9. místo okresní kolo Ariunbuyan 8. A,  

13. místo  Málková 6. B a Ekrt 7. C  

- matematika: 11. místo okresní kolo Cuper 6. A, 12. místo Březina 6. B,  

16. místo Ekrt 7. C, Zalabáková 6. A, 21. místo Málková 6. B  

- anglický jazyk:  4. místo okresní kolo Hubačová 7. A, Havlová 8. A 

- přírodopis:   16. místo okresní kolo Ekrt, 20. místo Pertlíková  

 

Sportovní soutěže 

- florbal 1. místo okrskové kolo, 1. okresní kolo, 2. místo krajské kolo –  

starší žákyně 

    6. místo okrskové kolo – mladší žáci 

    2. místo okrskové kolo, 3. místo okresní kolo – mladší žákyně 

    1. místo okrskové kolo, 2. místo okresní kolo – starší žáci 

 

- vybíjená (5. ročník)  4. místo okrskové kolo  

- malá kopaná   3. místo okresní kolo 

- Pohár rozhlasu (starší)  6. místo okresní kolo – chlapci 

    8. místo okresní kolo – dívky 

- sálová kopaná  2. místo okresní kolo (žáci 8. a 9. ročníku)  

 

- Adrenalin cup 2018  3. místo okresní kolo  

 

- Atletická olympiáda  škola 3. místo  

 

Soutěže fotografické 

 

- ŘÍP – symbol české státnosti 3. místo celoměstské kolo Hodková 9. A 

 

Soutěže výtvarné 

 

- ŘÍP – symbol české státnosti 1. místo celoměstské kolo Havránková, 2. místo Dvorský, 1. 

místo Potočný a Šimáček, 3. místo Ráměšová 

- Cestou dvou bratří Velehrad 2018 celostátní kolo 5 žáků 

- Jak se bude žít v roce 2118  16 žáků celostátní kolo (vyhodnocení v září) 

 

Soutěž recitační  
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- ŘÍP – symbol české státnosti 1. místo celoměstské kolo Egerová, Krchňavý, 1. místo  

Vetešníková, 2. místo Halaby, 3. místo Klížová, Husáková, 

Petrásková, Štajnc, 1. místo Zalabáková 

 

Soutěž literární    2. místo školní kolo Janovská  

Hudební vystoupení RDS, Sluníček a Srdíček ve školním roce 2017/2018 

Vánoční koncerty (adventní zpívání pro Podřipskou nemocnici, Kiwanis, Vánoční koncert) 

Jarní koncert v rámci Roudnického hudebního jara 

Účast na festivalu dětských sborů v Cholticích 

 


