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Výroční zpráva Masarykovy základní školy a mateřské školy Žalhostice, okres Litoměřice, 
příspěvkové organizace za šk. rok 2017/2018 
 
Charakteristika školy 

 
Z historie 

Česká škola v Žalhosticích byla otevřena v roce 1919. Neměla však svou budovu 
a musela se spokojit s nepříliš vyhovujícími podmínkami v budově školy německé. Ve 
Velkých Žernosekách byly české škole vyhrazeny sklepní prostory na zámku (dnes 
Žernosecké vinařství). Proto stavba nové školy v Žalhosticích (otevřena v roce 1927) byla 
přínosem nejen z hlediska vlasteneckého (posílení českého vlivu v pohraničí), ale i 
nutným řešením ze zdravotních a hygienických důvodů. Při škole byla zřízena i mateřská 
škola. Ve škole se vyučovalo malotřídním způsobem. Stoupající počet dětí hlavně po II. 
světové válce vyvolal potřebu přistavit další budovu. V létech 1959 – 1961 se tak stalo a 
v září 1961 již v nové budově byla zahájena výuka. Po 45 letech byla škola 
zrekonstruována s využitím státní dotace a za značné finanční spoluúčasti obce. 
 

Poloha 
Škola se nachází na západním konci obce Žalhostice. Už při stavbě se vycházelo 

z předpokladu, že do školy budou docházet děti ze sousedních Velkých Žernosek, které 
tak měly do školy stejně daleko, jako děti žalhostické. Dnes již děti pěšky tolik nechodí, 
přesto mnohé využívají nově zbudovanou cyklistickou stezku a do školy jezdí na kole, 
často i pěšky. Blízkost poměrně frekventované silnice přináší určitá omezení a rizika, 
pokusy dosáhnout větší bezpečnosti instalací zpomalovacích prahů nebyly úspěšné. 
Nezbývá než intenzívní osvětou a výchovou  
ze strany školy a rodičů minimalizovat nebezpečí úrazu na silnici.  

Bezprostřední okolí školy nabízí možnost vycházek do malebné přírody, mezi 
vinohrady, na blízký vrch Radobýl, inspirativní je i rozsáhlá vodní plocha Píšťanského 
jezera. Součástí areálu školy je velké travnaté hřiště hojně využívané při hodinách 
tělocviku i při sportovních akcích pořádané školou pro děti a veřejnost. Další velkou 
travnatou plochu bývalé školní zahrady využívá ke svým aktivitám mateřská škola.  

 
Úplnost a velikost 

Masarykova základní škola a mateřská škola Žalhostice je úplná škola s devíti 
ročníky. Jako spádovou ji navštěvují i děti z Libochovan, Řepnice, Malíče, Michalovic, 
Píšťan a již zmíněných Velkých Žernosek. Vzhledem k dobré dopravní obslužnosti 
využívají možnost dojíždět do naší školy děti z Litoměřic. 
Vzhledem k celkovému úbytku dětí se již několik let potýkáme s nedostatkem žáků. 
Díky pochopení a podpoře zřizovatele bývá škole udílena výjimka z počtu žáků. Bohužel 
předpokládaná výstavba rodinných domů na území bývalé koželužny je i nadále ve fázi 
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prodeje stavebních parcel, a tak v dohledné době nenastane zvětšení počtu školáků z 
rodin nových osídlenců. V posledních dvou letech se poměrně značné množství žáků 
odstěhovalo. 
 

Vybavení školy 
 

Prostorové podmínky 

Škola prošla v létech 2005 – 2007 celkovou rozsáhlou rekonstrukcí. Proběhla 
výměna oken, střechy, okapů, byla opravena fasáda. Především však byla přebudována 
školní kuchyně a jídelna podle současných požadavků EU a v podkroví II. budovy byly 
vybudovány nové odborné pracovny (hudební výchova, výtvarná výchova, pracovna 
cizích jazyků), dětská knihovna, několik kabinetů, kancelář výchovného poradce a 
kancelář ekonomky s archívem. Instalací pojízdných plošin a výtahu se škola stala 
bezbariérovou. 

Ve škole se nachází celkem 19 učeben, z toho je 8 odborných, kromě zmíněných 
v podkroví jsou to ještě žákovská dílna, cvičná kuchyňka, knihovna, učebna výpočetní 
techniky a učebna fyziky a chemie. Prostory pro zájmové vzdělávání doplňuje též 1 
oddělení školní družiny. 

Pedagogičtí pracovníci mají své zázemí celkem v 5 kabinetech (1. stupeň, jazyky, 
přírodní vědy, výchovy), ve vlastních kancelářích pak pracují ředitel školy a hlavní účetní, 
vedoucí školní jídelny, oddělenými prostory pro jednání se zákonnými zástupci žáků 
disponuje výchovná poradkyně.  

Suterén poskytuje místo pro oddělené šatny všech tříd, technické zázemí 
školníka.  
Ke spojovací chodbě bylo přistavěno zázemí pro tělocvičnu – šatny se sprchami (zvlášť 
pro chlapce a dívky), WC a kabinet tělesné výchovy. Pro sportovní a tělovýchovné 
aktivity využíváme i zimní stadion v Litoměřicích, pořádáme i výjezdy do plaveckého 
bazénu.  
 
Materiální podmínky 

Pro výuku ve všech předmětech je zajištěno dostatečné množství učebnic, 
učebních pomůcek a výukového softwaru, které je doplněno nabídkou žákovské, 
učitelské a odborné knihovny. Vše je v závislosti na finančních možnostech trvale 
obměňováno a doplňováno o nové přírůstky. Nadstavbovou službou je každoroční 
nabídka zajištění sešitů za výhodné ceny. Žákům 1. ročníku a integrovaným jsou zdarma 
poskytovány některé školní potřeby.  
 
Technické podmínky 

Škola má vlastní počítačovou síť pořízenou z dotace „EU peníze do škol“. Každý 
žák i pracovník má své přístupové heslo do počítačové sítě, svůj prostor pro vkládání dat 
a e-mailovou schránku s adresou.  
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V učebně výpočetní techniky je 14 pracovních stanic. Počítačem je vybavena 
sborovna, učitelé mají k dispozici notebooky. Ve sborovně je možno připojit se  
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k internetu (kabel i WiFi). Počítač s připojením na internet je také v ředitelně. 
Učitelé mají ve sborovně k dispozici multifunkční zařízení (kopírka -  tiskárna), v ředitelně 
je barevná multifunkční tiskárna. 

Do většiny tříd je přiveden anténní rozvod, televizor je však jen v některých 
učebnách. K výuce jsou využívány dataprojektory s video a DVD přehrávači. V 
rekonstrukci je odborná učebna fyziky a chemie a žákovská kuchyně.  

 
Hygienické podmínky 

Téměř všechny prostory školy splňují stanovené hygienické podmínky, včetně 
bezbariérového přístupu do budovy a do ostatních prostor školy – řešeno výtahem a 
pojízdnými plošinami. Požadavek Krajské hygienické stanice (územní pracoviště 
Litoměřice) na rekonstrukci tělocvičny je řešen ve spolupráci se zřizovatelem. 
 Ve všech částech budovy je dostatečné množství sociálních zařízení pro žáky i 
zaměstnance, chodby jsou pokryty protiskluzovou dlažbou, všude, kde se pohybují žáci, 
je zajištěno přímé větrání. 
 Třídy jsou vybaveny velikostně nastavitelným nebo vyměnitelným žákovským 
nábytkem, který je uspořádán tak, aby přirozené světlo dopadalo na pracovní plochu 
zleva, ve všech učebnách jsou nová zářivková osvětlení a umyvadla. V kmenových 
třídách žáků 1. stupně jsou relaxační kouty s kobercem, o velké přestávce mohou děti 
využít k pohybovým aktivitám tělocvičnu, při příznivém počasí školní dvůr se zámkovou 
dlažbou (I. stupeň) a volno mezi dopoledním a odpoledním vyučováním lze strávit v 
učebně výpočetní techniky. 
 Pitný režim je zajištěn nabídkou školního mléka a polední nabídkou školní jídelny.  

 
Charakteristika pedagogického sboru 

Pedagogický sbor tvoří ředitel, jeho zástupce, 12-14 učitelů v závislosti na 
velikosti přiděleného pracovního úvazku, 2 vychovatelky a také je třeba zmínit 3 učitelky 
mateřské školy, na jejichž práci navazujeme. Dětem se speciálními vzdělávacími 
potřebami se věnují 2 asistentky pedagoga. 

Sbor je smíšený s výraznou převahou žen, nejpočetněji je zastoupena střední 
věková generace. Vzhledem k celkově nižšímu počtu učitelů ve škole není v současném 
systému možno zajistit úplnou aprobovanost výuky všech předmětů, což se z naukových 
předmětů týká zejména fyziky.  

V rámci sboru působí řada specializovaných odborníků, kterými jsou výchovný 
poradce, metodik prevence, logopedický asistent či asistent náprav specifických poruch 
učení.  

 
Charakteristika žáků 

Nejpočetnější zastoupení v celkovém počtu žáků mají obce Žalhostice, Velké 
Žernoseky a Libochovany. Další obce (Píšťany, Michalovice, Malíč, Řepnice) jsou 
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zastoupeny méně, jsou to obce s nevelkým počtem obyvatel. Jak bylo výše zmíněno, 
klidné a kultivované prostředí naší školy je přitažlivé i pro děti dojíždějící z Litoměřic. 
Výstavba v katastru Píšťan se zatím na zvýšení počtu žáků výrazněji neprojevila. 

Ve škole je integrována řada žáků se speciálními vzdělávacími potřebami či jiným 
zdravotním postižením, kteří pracují dle individuálních vzdělávacích plánů. Zvláštní 
pozornost je věnována i dětem pocházejícím z méně podnětného sociokulturního 
prostředí. 

 
Součásti školy 

Součástí školy je mateřská škola. Výchova a vzdělávání se uskutečňuje podle 
jejího vlastního vzdělávacího programu „Ať je léto nebo zima, v naší školce je nám 
prima“. Kapacita MŠ určená sociálním zabezpečením je 24 dětí. Z těchto důvodů nelze 
uspokojit zájem rodičů o umístění dítěte do našeho zařízení. Řešením bude výstavba 
nové budovy MŠ za účelem zvýšení kapacity a zlepšení celkového prostředí. MŠ se řídí 
vlastním provozním řádem. Děti z mateřské školy se zúčastňují mnoha akcí pořádaných 
základní školou, mnoho si jich zorganizují paní učitelky samy. Jejich přehled je v příloze 
č. 3. 

Další součástí školy je školní družina. Její kapacita je 60 dětí. Organizací výuky a 
činností zájmových kroužků dosahujeme, že se v oddělení družiny nesejde více jak 30 
dětí. Tuto skutečnost vždy uvádíme při vyplňování zahajovacího výkazu pro statistiku 
MŠMT. Družina pracuje podle vlastního vzdělávacího programu. 

Školní jídelna má stanovenu kapacitu 140 jídel, pro přípravu většího množství by 
bylo potřeba investovat do vybavení. Při sestavování jídelníčku se přihlíží k zásadám 
zdravé výživy a k tzv. spotřebnímu koši. Kvalitní prací vedoucí školní jídelny i kuchařek 
nastal nárůst počtu stravovaných žáků. 

 
 

 Základní údaje o škole 

Škola  

název školy Masarykova základní škola a mateřská škola 
Žalhostice,okres Litoměřice, příspěvková 
organizace 

adresa školy Žalhostice čp. 126 

právní forma příspěvková organizace 

IČO 72745095 

IZO 102 317 429 

identifikátor školy 600081842 

vedení školy ředitel:Mgr. Vladimír Fiedler do 31.7.2018 
zástupce ředitele:Mgr. Alena Krchňavá, od 
1.8.2018 ředitelka školy 
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Kontakt tel.:416 737 095 
e mail:podatelna@skolazalhostice.cz 
www.skolazalhostice.cz 

 

Zřizovatel Obec Žalhostice 

název zřizovatele Obec Žalhostice 

adresa zřizovatele Žalhostice čp. 120 

Kontakt tel.:416 737 052 
fax: dtto 
e-mail: starosta@zalhostice.cz 

 www.zalhostice.cz 

 

 součásti školy Kapacita 

Mateřská škola 24 

Základní škola 330 

Školní družina 60 

Školní jídelna ZŠ a MŠ 140 jídel 

  

 

 základní údaje o součástech školy 

Součást školy Počet tříd/ 
oddělení 

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků 
na třídu 

Počet žáků na 
pedagoga 

Mateřská škola 1 24 24 24 

1. stupeň ZŠ 5 74 14,8 14,8 

2. stupeň ZŠ 4 48 12 8 

Školní družina 2 60 30 30 

Školní jídelna MŠ x 24 X X 

Školní jídelna ZŠ x 130 strávníků X X 

Komentář: Počet žáků ve školní družině (v oddělení) je počet žáků zapsaných – ve skutečnosti 
se tolik dětí najednou v družině (oddělení) nesejde, některé děti odjíždějí domů a jiné teprve 
do družiny přicházejí. V době od 11,30 do 13,15 hodin jsou otevřena 2 oddělení. Počet žáků ve 
škole nesplňuje požadovaný průměrný počet dle platné legislativy, škole byla udělena výjimka 
z počtu žáků. 

 
 

 materiálně-technické podmínky školy 

Učebny, herny 19  

Odborné pracovny, knihovna, multimediální 
učebna                                                                  

 8  

http://www.skolazalhostice.cz/
mailto:starosta@zalhostice.cz
http://www.zalhostice.cz/


Masarykova základní škola a mateřská škola 
Žalhostice,  

okres Litoměřice, příspěvková organizace 
 
 

8 

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště je využíván k TV a k činnosti MŠ, ŠD 

Sportovní zařízení funkční a využívaná tělocvična s nářadím 

Dílny  využívány pro výtvarné a pracovní činnosti, 
vybavena novými sadami nářadí a novými 
pracovními stoly 

Žákovský nábytek výškově stavitelný ve všech třídách 

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, 
sportovním nářadím apod. 

vybavení vyhovuje, rezervy jsou ve vybavení 
a využívání pracovny F, CH 

ICT vybavení pracovna s vlastní sítí, 14 stanic, výukový 
software na výukovém serveru přístupný 
všem. 

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty fond učebnic je průběžně doplňován a 
obměňován 

Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben 
pomůckami 

kabinety spravované kvalifikovanými 
pedagogy mají základní vybavení 

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 
technikou 

2 dataprojektory, televizor 102 úhlopříčka, 
interaktivní zařízení E-beam 

Investiční rozvoj neproběhly žádné investiční akce 

 

Komentář: Stávající prostorové i materiální zabezpečení školy odpovídá vzdělávacím i 
výchovným potřebám. Podkrovní odborné pracovny jsou plně využívány, pracovnu fyziky a 
chemie bude nutno vybavit pomůckami a částečně vhodným nábytkem (židle), byl doplněn 
kabinet TV – míče, obruče, házecí talíře a další herní náčiní. Pokračovalo vybavování 
kmenových tříd novým nábytkem. Škola je zapojena do projektu OP VVV – Šablony EU, které 
škola nastavila převážně k doplňování vzdělání pedagogických pracovníků a na doučování žáků 
ohrožených školním neúspěchem.  

 
 
 

 Údaje o školské radě 

Datum zřízení (obnovení činnosti) 24. června 2015 

Počet členů školské rady  9 (2 ženy, 7 mužů) 

Kontakt 416 737 095 

 
 
 Vzdělávací programy 
 

 Vzdělávací programy 

Vzdělávací program Zařazené třídy 
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ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  „VZDĚLÁNÍ – SLUŠNOST – 
TOLERANCE“, č.j. 352/2007 

Všechny 

  

 
Přehled pracovníků školy 
 
 

 Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem 26 (fyzicky), 24 (přepočteno na smlouvy) 

Počet učitelů ZŠ 13 

Počet vychovatelů ŠD 1 

Počet učitelek MŠ 3 

Asistentka pedagoga 3                      

Počet správních zaměstnanců ZŠ 3                      

Počet správních zaměstnanců MŠ 1                      

Počet zaměstnanců ŠJ 3 

Komentář: Počet pracovníků školy celkem je fyzicky 24, někteří mají 2 pracovní smlouvy, popř. 
je se zaměstnanci uzavřena dohoda o provedení práce či pracovní činnosti. 

 
 
 
 
Údaje o pedagogických pracovnících 
 
 

Pedagogičtí 
pracovníci 

Funkce Úvazek. 
Stupeň 

vzdělání 
Aprobace 

1 ředitel 1,0 VŠ Č, Hv, (spec.ped.) 

2 zástupkyně  1,0 VŠ I.st. ZŠ  

3 učitelka Vi 1,0 VŠ I. st. ZŠ (spec.ped) 

4 učitelka Fiá 1,0 VŠ I. st. ZŠ (spec.ped) 

5 učitelka Kom 1,0 VŠ I. st. ZŠ 

6 učitelka Kon 0,909 VŠ I. st. ZŠ 

7 učitelka Rk 1,0 VŠ M, Př, Ch 

8 učitel Mu 1,0 VŠ ekonomie 

9 učitelka Hy 1,0 4.roč. 
UJEP 

I.st.  

10 učitelka Mi 1,0 VŠ Č, D 

11 učitelka Gr      0,273 SŠ Nj 
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12 učitel Vo      1,0 VŠ D, Ov 

13 učitel Ši 0,545 VŠ D, OV 

14 učitelka Čap 1,0 
mateřská 

VŠ I.st. ZŠ 

15 učielka Nerg 1,0 
mateřská 

VŠ Nj 

16 učitelka MŠ 1,0 SPgŠ Učitelství MŠ 

17 učitelka MŠ 1,0 SPgŠ Učitelství MŠ 

18 učitelka MŠ 0,333 SPgŠ Učitelství MŠ 

1 vychovatelka 1,0 SPgŠ Vychovatelství 

20 asistentka 
pedagoga 

0,5 SŠ Kurs pro asistenty 

21 asistentka 
pedagoga 

0,5 SŠ Kurs pro asistenty 

22 asistentka 
pedagoga MŠ 

0,5 SŠ Kurs pro asistenty 

 
 
 
 
 
3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 
 

Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % 

Učitelé 1. stupně 100 učitelé 1. stupně   88 

Učitelé 2. stupně 100 učitelé 2. stupně   88 

Učitelky MŠ 100 učitelky MŠ 100 

Asistentky pedagoga 100 asistentka pedagoga 100 

Vychovatelky ŠD 100 vychovatelky ŠD 100 

 

Komentář: Aprobovanost je dána studijní aprobací po absolvování studia. Vzhledem 
k menšímu počtu učitelů je důraz kladen na pokrytí hlavních předmětů (Čj, M, cizí jazyky), 
ostatní vzdělávací předměty jsou vyučovány kvalifikovaně s přihlédnutím ke zkušenostem a 
předpokladům pedagogů, týká se hlavně výchov (VV, PČ, Výchova ke zdraví). 

 
 
 
3.4. Věkové složení pedagogických pracovníků 
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Věkový průměr činí 45 let, průběžně dochází k omlazování sboru. 
 
3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících 
 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

1 ved. školní jídelny ZŠ      0.75 SŠ 

2 samostatná odb. kuchařka 1,0 SOU 

3 kuchařka      1,0 SOU 

4 školník 1,0 SOU 

5 uklízečka 1,0 SOU 

6 uklízečka 1,0 SOU 

7 školnice MŠ 0,75 SOU 

 
 

Komentář: Pedagogický sbor je věkově vyvážený, nastává období generační výměny. 

 
 
Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 
 
 Zápis k povinné školní docházce – 6. duben 2018 
 

počet prvních tříd počet dětí přijatých 
do první třídy 

z toho počet dětí 
starších 6ti let (nástup 

po odkladu) 

počet odkladů pro 
školní rok 2018/2019 

1 15 4 4 

 
 
Výsledky přijímacího řízení 
 
a) na víceletá gymnázia přijato:  

  z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřiz. krajem 0 0 

soukromá gymnázia 0 0 

církevní gymnázia 0 0 

  
b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z 
devátých  ročníků přijato:  
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gymnázia obchodní 
akademie 

zdravotní 
školy 

průmyslové 
školy 

ostatní 
střední školy 

střední 
odb.učiliště  

celkem 
  

0 2 1 0 1 3 7 

  
c) na soukromé školy přijato: 

gymnázia obchodní 
akademie 

zdravotní 
školy 

průmyslové 
školy 

ostatní 
střední školy 

střední 
odb.učiliště  

celkem 

 0 1 0  0 0         4 5 

  
 
d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: 

Z devátých ročníků z nižších ročníků 

11 1 

 
e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy 

v devátém ročníku  v nižším ročníku  

12 2  

 
 

Komentář:  Všichni žáci úspěšně složili státní přijímací zkoušky a byli přijati na obory, které si 
zvolili. 

 
 
 
 
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 
Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 
 
Přehled o prospěchu 
1. stupeň 
 

Třída Počet 
žáků 

Prospělo Prospělo 
s vyzn. 

Neprospělo 

I. 19 0 19 0 

II. 13 2 11 0 
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III. 13 5 8 0 

IV. 14 6 8 0 

V. 15 6 9 0 

 
 
2. stupeň 
 

Třída Počet 
žáků 

Prospělo Prospělo s 
vyznamenáním 

Neprospělo 

VI. 11 8 3 0 

VII. 13 7 5 1 

VIII. 12 8 4 0 

IX. 12 6 5 1 

 
 
 
 
 
Celkový přehled 
 

 Počet 
žáků 

Prospělo Prospělo 
s vyznamenáním 

Neprospělo 

1. stupeň 74 19 55 0 

2. stupeň 48 29 17 2 

Celkem 122 48 72 2 

 
Přehled o chování     
 
Celkový přehled: 
 

 Počet 
žáků 

2. 
stupeň 

3. 
stupeň 

1. 
stupeň 

74 0 0 

2. 
stupeň 

48 0 1 

Celkem 122 0 0 
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Údaje o zameškaných hodinách 
 

 Počet 
omluvených 
hodin 

Počet 
omluvených 
hodin na žáka 

Počet 
neomluvených 
hodin 

Počet 
neomluvených 
hodin na žáka 

1. stupeň 5498 74,3 0 0 

2. stupeň 6067 126,4 0 0 

Celkem 11565 94,8 0 0 

 
 

Komentář: Velký počet omluvených hodin vyplývá z faktu, že rodiče mají pravomoc omlouvat 
nepřítomnost svých dětí ve škole i ze zdravotních důvodů (nevolnosti, bolesti hlavy, břicha, 
nastydnutí, kašel), k tomu se přidávají četné rodinné důvody. V případech, kdy máme podezření 
na tzv. skryté záškoláctví, jednáme s rodiči, vyžadujeme návštěvu lékaře (při nemoci) a následně 
si u lékaře ověřujeme, zda rodič plní požadované. Není jiná možnost, lékaři omluvenky 
nevystavují. Kdyby tomu tak bylo, jsme přesvědčeni, že by počet absencí z důvodu nemoci 
výrazně poklesl.  

 
Údaje o integrovaných žácích: 
 

Druh postižení : Stupeň Počet žáků 

sluchové postižení   

zrakové postižení   

s vadami řeči   

tělesné postižení   

s kombinací postižení   

s vývojovými poruchami učení I.stup./II.stup. 9/7 
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Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy 
 

rozvrh hodin (psychohygiena) odpovídá požadavkům 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vypracovány IVP 

vzdělávání mimořádně nadaných žáků vypracován IVP 

školní řád, klasifikační řád vypracován a zveřejněn 

informační systém vůči žákům a rodičům veřejně dostupný – tabule ve 
vestibulu, webové stránky, 
facebookový profil 

činnost školního psychologa, speciálního pedagoga, 
spolupráce s PPP a SPC 

je zajištěna činnost PSSP a LP, 
integrované děti a děti s 
podezřením na SPÚ docházejí 
na vyšetření do SPC, PPP – 
spolupráce výborná 

prevence sociálně-patologických jevů vypracován MPP, pravidelné 
konzultace s kurátorkou, 
dodávány podklady pro její 
další postup 

klima školy klidné, se snahou o vstřícnost 
při řešení problémových 
situací 

přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení výchovně-
vzdělávacího procesu 

většinou účinná 

 
 
 
 
Průběh a výsledky vzdělávání 

soulad výuky s obecnými cíli a zásadami vzdělávání Ano 

soulad výuky s cíli předškolního nebo základního vzdělávání  Ano 

vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky 
k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních 
vzdělávacích potřeb žáků 

ano, pro žáky s SVP 
vypracovány IVP, individuální 
vzdělávání v PSSP 

konkretizace cílů ve sledované výuce provádí se 

návaznost probíraného učiva na předcházející témata Ano 

 
Materiální podpora výuky 

vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům 
výuky a k činnostem 

vyhovuje, ale je potřeba 
inovace, do provozu byla 
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uvedena nově vybavená 
školní dílna 

podnětnost učeben vzhledem k podpoře seberealizace a 
identity žáků 

v současnosti jsou učebny 
v dobrém stavu, potřeba 
doplňovat lavice a židle 
vyplývá z potřeb ped. procesu 

účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky využívání je účelné - škola 
disponuje kvalitní 
audiovizuální technikou  

 
Vyučovací formy a metody 

řízení výuky, vnitřní členění hodin bez problémů, provádí se 

sledování a plnění stanovených cílů průběžně 

podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich 
sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a 
tolerance 

probíhá ve všech oblastech 
vzdělávání a výchovy 

možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního 
zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, 
potřeb a zkušeností 

v rámci školní i mimoškolní 
činnosti 

využívání metod aktivního, prožitkového učení, 
experimentování, manipulování, objevování, práce s 
chybou 

v rámci vyučování 

účelnost výuky frontální, skupinové a individuální probíhá v rámci vyučování 
s ohledem složení třídy (žáci 
s SPU) 

vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako 
zdroje informací 

je zachována 

účelnost aplikovaných metod ano – sledováno při 
hospitacích 

respektování individuálního tempa, možnost relaxace žáků ano – sledováno při 
hospitacích 

  

 
Motivace žáků 

aktivita a zájem žáků o výuku individuální, rozdílná 

propojení teorie s praxí (v činnostech žáků) Ano 

využívání zkušeností žáků Ano 

vliv hodnocení na motivaci žáků příznivý 

využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace provádí se 
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osobní příklad pedagoga Ano 

 
Interakce a komunikace 

klima tříd celkově příznivé 

akceptování stanovených pravidel komunikace mezi 
učitelem a žáky i mezi žáky navzájem 

na velmi dobré úrovni 

možnost vyjadřování vlastního názoru, argumentace, 
diskuse 

je vytvářen prostor 

vzájemné respektování, výchova k toleranci probíhá uspokojivě 

vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti 
k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj 
komunikativních dovedností žáků 

dlouhodobý proces s těžištěm 
v jazykovém vyučování, 
občanské, rodinné výchově, 
v prvouce, vlastivědě 

 
Hodnocení žáků 

věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení koresponduje se stanovenými 
kriterii hodnocení 

individuálních schopností žáků jsou respektovány 

využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků je využíváno a plní svou funkci 

ocenění pokroku pochvalou, dobrou známkou 

zdůvodnění hodnocení žáků učitelem provádí se 

vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem sledováno při hospitacích 

využití klasifikačního řádu provádí se 

 
 
 
 
 
 
 
 
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy 

 
Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků: 
 
Údaje jsou za školní rok 2017/2018 
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Program vzdělávání – specializované 
programy (podle předmětů) 

Počet pracovníků Cena v Kč 

Letní dílna hudení výchovy 1 0 

 
 

Komentář: Omezili jsme aktivity v  této oblasti, neboť jsme vstoupili do dotačního projektu tzv. 
„šablony“, v rámci kterého proběhnou rozsáhlé vzdělávací akci pro všechny pedagogy. 

 
 
 Údaje o aktivitách, soutěžích a prezentaci školy na veřejnosti 
 
 Údaje o významných školních i mimoškolních aktivitách 
 

Údaje o významných mimoškolních aktivitách  

Spolupráce školy a dalších subjektů ObÚ Velké Žernoseky, ObÚ 
Libochovany, Tj Sokol Velké 
Žernoseky, Ústav soc. péče 
Terezín, Ústav socální péče 
Snědovice, ZUŠ Litoměřice, PF 
UJEP Ústí nad Labem – 
partnerská škola, Policie ČR, 
Hasičský záchranný sbor 
Litoměřice, DDM Rozmarýn 
Litoměřice, Asociace školních 
sportovních klubů (AŠSK), 
Památník Terezín, Okresní 
vlastivědné muzeum Litoměřice, 
Knihovna KHM Litoměřice, 
Galerie Litoměřice 

Významné akce školy (podrobný přehled je v příloze č.1 1. Žalhostický Hrozen – 27.9. 
- přespolní běh 

2. Koncert Zory Křičkové 
24.11. 

3. Peklo ve škole – 5.12. – 
tradiční návštěva u čertů 
ve školní šatně 
přeměněné na peklo 

4. Vánoční koncerty 
Vinohrádku v kostelech 
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v Libochovanech (11.12.) 
a Velkých Žernosekách 
(12.12.) 

5. Školní ples 3.2. 
6. Vánoční jarmark – 18.12. 
7. Den otevřených dveří – 

20.4. 
8. Koncert Coro Suasi 

(Kolumbie)  
9. Zápis do 1. třídy – 6.4. 
10. Pohár rozhlasu – atletika 

15. a 16.5. 

Akce k prevenci sociálně patologických jevů uvedenyv příloze č. 2 – 
Hodnocení Metodického plánu 
prevence 

 
 

Komentář: Škola spolupracuje s mnoha organizacemi v mnoha tématických rovinách, provádí 
pestrou exkurzní činnost za účelem poskytnout žákům názorné příklady různých profesí, aby 
se mohli lépe rozhodnout pro studijní (i učební obor). Žáci se zúčastňují mnoha akcí 
pořádaných kulturními institucemi, sportovními organizacemi i jinými školami. Přednášky a 
besedy se vzdělávacím obsahem zařazujeme v průběhu školního roku tak, jak se naskytnou dle 
okamžité nabídky vzdělávacích institucí i fyzických osob.  

 
 
 
 Účast žáků školy v soutěžích 
 
Žáci školy se zúčastnili pravidelných soutěží pořádaných DDM Rozmarýn (olympiády v českém 
jazyce, matematice, dějepisu) na úrovni školních kol, sportovních akcí pořádaných Asociací 
školních sportovních klubů (AŠSK) – lehkoatletické soutěže, turnaje ve florbalu, vybíjené, 
přespolní běh. Zúčastnili jsme se sportovních akcí pořádaných některými školami (Třebívlice – 
florbal). Dětský sbor Vinohrádek se tradičně zúčastnil krajského kola soutěžní přehlídky 
dětských sborů, na které se dostal do stříbrného pásma v obou kategoriích otevřených pro 
základní školy. Děti z I. stupně se opět zúčastnily podzimní i jarní přírodovědné soutěže, 
úspěšní řešitelé obdrželi diplomy od Okresního vlastivědného muzea.  
Umístnění našich žáků v soutěžích: 
 
Florbal – okrskové kolo            5. místo 
Baronka CUP (florbal)              5. místo (tradiční turnaj v Třebívlicích) 
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Krajská soutěž pěv. sborů         Vinohrádek I. (hlavní sbor) – 30 soutěžících dětí – stříbrné 
                                                   pásmo 
                                                   Vinohrádek II. (děti z I. st.ZŠ) -26 soutěžících dětí – stříbrné 
                                                   pásmo 
 
 
 
Prezentace školy na veřejnosti 
 
Škola se prezentuje při akcích určených veřejnosti (Jarmarky, Akademie, Školní ples, Den 
otevřených dveří, Vodou Portou, koncerty Vinohrádku a zahraničních sborů z Kolumbie a 
Slovenska). Vedení školy přispívá do místního Zpravodaje i do regionálního tisku, prezentuje 
se i v regionální televizi. V oblasti prezentace na webových stránkách školy došlo ke zlepšení, 
leč i zde jsou ještě rezervy. Školu reprezentují i členové pedagogického sboru svou lektorskou 
činností. Někteří jsou významně zapojeni v celostátních projektech a programech. Významnou 
úlohu hraje činnost dětského pěveckého sboru Vinohrádek – koncerty v rámci regionu. Ten 
navázal perspektivní spolupráci s významným mexickým dětským pěveckým sborem Niňos 
Cantores z hlavního města Mexica, v začátcích je spolupráce s výše zmíněným sborem 
z Kolumbie. 
 
 
 
 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 
ČŠI provedla následnou inspekci ve dnech  
 
V průběhu školního roku proběhla inspekční činnost ČŠI formou elektronického testování 
(9.třída). 
 
 Základní údaje o hospodaření školy uvedeny v samostatných přílohách. 
 
Viz přílohy č. 4 a 5 
 
Zapojení školy do rozvojových programů 
 
V průběhu školního roku se škola zapojila do programu PROKOM – „Podpora žáků s SVP“. Jeho 
realizace bude probíhat i v následujícímu školním roce. 
 
Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů 
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Ve školním roce 2017/18 škola pokračovala v projektu „Šablony“, OP VVV. 
V průběhu školního roku pokračovala škola ve spolupráci se skupinou MAS (Místní akční 
skupina) a podílí se na přípravě Místního akčního plánu. Budeme usilovat o získání prostředků 
na rekonstrukci tělocvičny, na vybudování multifunkční přírodovědné pracovny.  
 
Údaje o spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery  

 
Pestrá skladba školního života je samozřejmě závislá i na řadě jiných subjektů.  V oblasti 

využívání FKSP, jeho smysluplném čerpání s možností alternativ (rekreace, vitamínové doplňky 
a pod) pokračujeme v nastavených pravidlech.  

Na prevenci sociálně patologických jevů se podílejí Policie ČR, příslušný odbor 
Městského úřadu Litoměřice.   

V oblasti výchovného poradenství využíváme služeb pedagogicko-psychologické 
poradny (PPP), speciálního pedagogického centra (SPC) a Úřadu práce Litoměřice, 
spolupracujeme se speciálně pedagogickým centrem pro zrakově a sluchově postižené 
Démosthenes v Ústí nad Labem. 

Dále spolupracujeme s Hasičským záchranným sborem v Litoměřicích i se Sdružením 
dobrovolných hasičů Velké Žernoseky. Pro výuku plavání a dopravní výchovy využíváme areálu 
Plaveckého bazénu v Litoměřicích. Také jsme členy Asociace školních sportovních klubů. 
Účastníme se akcí ekologického sdružení Sever. Často se podílíme i na akcích ZOO v Krásném 
Březně, navštěvujeme Památník v Terezíně. Minimálně 2x ročně navštívíme Galerii v 
Litoměřicích. Podporujeme charitativní akce sdružení CHRPA a Šance, Tříkrálová sbírka. 
Čtenářství podporujeme nejen činností Místní knihovny Žalhostice (její dětské oddělení je 
umístněno přímo ve škole), ale také tématickými návštěvami okresní knihovny.  

Pro další vzdělávání našich pedagogických pracovníků využíváme bohaté nabídky NIDV 
Ústí nad Labem i vzdělávacích center při některých základních školách v Litoměřicích.  

Vzhledem k tomu, že kvalitní vztahy se zástupci dětí jsou jednou ze základních podmínek 
úspěšných výsledků vzdělávací a výchovné práce, cílevědomě se snažíme o smysluplnou 
spolupráci. Řada žáků pochází ze sociálně méně podnětného prostředí, což limituje úroveň 
vztahů, neboť jejich rodiče často jeví minimální zájem o školní práci a výsledky svých dětí. 
Bohužel se většinou jedná o zástupce žáků s výchovnými či vzdělávacími problémy.  

Většina zákonných zástupců ale se školou spolupracuje. V průběhu školního roku jsou 
pro rodiče připraveny 3 rodičovské schůzky, všichni mají možnost individuálních pohovorů se 
všemi pedagogickými pracovníky včetně vedení školy. Rodiče a pedagogové se střetávají i na 
akcích pořádaných školou.  
Prezentací školní práce zejména ve vztahu k rodičům a dalším příbuzným žáků jsou dny 
otevřených dveří, jarmarky v předvánočním či předvelikonočním období. 

Školská rada plní svou funkci – projednává a schvaluje dokumenty nezbytné pro řádný 
chod školy, podílí se na koncepci školy.  
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Důležitá je spolupráce se zřizovatelem školy. Základem jsou pravidelné konzultace 
podstatných otázek v oblasti ekonomické a organizační – obec se podílí na přípravě i 
materiálním zabezpečení některých akcí pořádaných pro děti. Naši žáci naopak výrazně 
přispívají ku zdaru mnoha kulturních a společenských akcí, které obec pořádá (advent, setkávání 
seniorů). 
Významnou oblastí je spolupráce s pedagogickou fakultou UJEP. Její počátky spadají až do 90. 
let, kdy začali dojíždět studenti PF na náslech a praxe, především studenti oborů s hudební 
výchovou. Nepřetržitá spolupráce vyústila v uzavření smlouvy, která škole udělila status fakultní 
školy. Tento fakt by se měl pozitivně projevit v mnoha směrech, především v motivaci pedagogů 
k neustálému kvalitativnímu růstu. V horizontu několika let (3 – 5) by se tato skutečnost mohla 
promítnout i do zvýšení počtu žáků školy.  
Naše škola je zapojena do akce Školní mléko a Ovoce do škol. Dětem je tak vytvářen návyk k 
zdravému stravování.  
 
 

                                                                                              Mgr. Vladimír Fiedler 
                                                                                                    ředitel školy do 31. 7. 2018 
        Mgr. Alena Krchňavá 
         ředitelka od 1. 8. 2018 
 
V Žalhosticích 6. října 2018                                           
 

. 
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Příloha č. 1  

 

Přehled akcí,projektů a aktivit školy 
2017/2018   
    

Akce, projekt, aktivita Vzd.oblast termín určeno pro: 

Žalhostický hrozen Tv 22.9. školu 

DDH 4.tř. DV říjen-duben 4.třídu 

Běh ploskovickým parkem Tv 6.10. reprezentace 

Škola 2017 - prezentace stř.škol OV 6.11. 8.a 9.tř. 

Mikulášská nadílka, návštěva Pekla   5.12. školu a veřejnost 

Jarmark - vánoční VV, PČ,HV 12.12. školu a veřejnost 

Zeměpisná přednáška - Vietnam Z 19.12. školu 

Sférické kino Z,PŘ,D 30.1. školu 

Školní ples   3.2. veřejnost 

Beseda o kyberšikaně OV 23.2. školu 

Ekol.akce - Uklidíme kolem nás OV,VKZ 5.4. školu 

Zápis do 1.třídy   6.4. veřejnost 

Koncert  Z. Křičkové Hv 12.4. školu 

Den otevřených dveří   20.4. veřejnost 

Jarmark - velikonoční VV,PČ,HV 20.4. veřejnost 

Pohár rozhlasu - atletika ml.žákyně TV 15.5. reprezentace 

Pohár rozhlasu - atletika st.žáci TV 16.5. reprezentace 

Terezín - ghetto D 29.5. 8. a 9.tř. 

Sportovní den (olympiáda) TV 8.6. školu 

Akademie a Den otevřených dveří kultura 15.6. veřejnost 

Vodou Portou - pořádá Mikroregion TV 9.- 10.6. Mikroregion PB 

Dravci - přednáška pí. Gilové Př 20.6. školu 

Atletika ml.žactva TV červen reprezentace 

Galérie, Muzeum, KHM VV, D, LV jaro školu 
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Příloha č. 2 

 

Výkaz pro školní rok 2017/2018 
* Zobrazuji uzavřený výkaz.  

Základní údaje 

Výkaz vyplnil:   Mgr. Adéla Nerglová 

IČ organizace:   72745096 

Název organizace:  Masarykova základní škola a mateřská škola Žalhostice,  

okres Litoměřice, příspěvková organizace 

Statutární orgán:  Mgr. Vladimír Fiedler, ředitel 

Adresa:   Žalhostice 126 

PSČ:    41101 

Kraj:    Ústecký kraj 

Zřizovatel:   Obec 

Část 1: Škola a její preventivní program 

1) Má vaše škola písemně vytvořený vlastní preventivní program školy? 

Ano 

2) Na základě čeho je preventivní program školy vypracováván? 

- Diskuzí s vedením školy a učitelským sborem 

- Sledování výskytu rizikového chování na škole v uplynulém školním roce 

3) Identifikovali jste při přípravě preventivního programu školy nějaké specifické 

rizikové faktory vaší školy? 

Ne 

4) Stanovuje preventivní program školy cíle, které jsou konkrétní, měřitelné, 

dosažitelné, realistické a časově ohraničené? 

Částečně 

5) Jací další specialisté, mimo školního metodika prevence, působí přímo na vaší škole: 

- Školní speciální pedagog 

- Asistent pedagoga 



Masarykova základní škola a mateřská škola 
Žalhostice,  

okres Litoměřice, příspěvková organizace 
 
 

26 

6) Kolik vyučovacích hodin je za měsíc věnováno třídnickým hodinám v jedné třídě 

(průměrně za celou školu)? 

2 

7) Jaká témata převažují při třídnických hodinách na vaší škole? 

- Řešení provozních záležitostí (kontrola omluvenek, sdělování informací ze strany školy) 

- Práce s pravidly a řešení problémů třídy (otevírání témat důležitých pro třídu, vyjasňování 

pravidel chování, péče o individuální spokojenost žáků) 

8) Uveďte počet tříd a žáků vaší školy v jednotlivých ročnících: 
 Počet tříd Počet žáků 

MŠ – děti předškolního věku 0 0 

1. ročník ZŠ 1 19 

2. ročník ZŠ 1 14 

3. ročník ZŠ 1 13 

4. ročník ZŠ 1 14 

5. ročník ZŠ 1 15 

6. ročník ZŠ / prima 1 11 

7. ročník ZŠ / sekunda 1 13 

8. ročník ZŠ / tercie 1 12 

9. ročník ZŠ / kvarta 1 12 

10. ročník ZŠ (pro ZŠ praktické) 0 0 

1. ročník SŠ / kvinta 0 0 

2. ročník SŠ / sexta 0 0 

3. ročník SŠ / septima 0 0 

4. ročník SŠ / oktáva 0 0 

další případné ročníky (VOŠ, atd.) 0 0 

9) Uveďte celkový počet omluvených hodin všech žáků školy za daný školní rok: 

6346 

Část 2: Školní metodik prevence 

1) Kolik let celkem Vy osobně vykonáváte funkci školního metodika prevence? 

4 

2) Zastáváte Vy osobně na vaší škole, mimo školního metodika prevence, také nějaké 

další funkce? 

- Ne 
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3) Máte ukončené akreditované studium k výkonu specializovaných činností pro školní 

metodiky prevence podle § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb.? 

Ano 

4) Poskytuje Vám škola za výkon funkce školního metodika prevence nějaké finanční 

ohodnocení? 

Ano, jinou formou 

5) Absolvoval/a jste v posledních třech letech nějaké akreditované vzdělávací kurzy, 

semináře, konference či výcviky k tématu primární prevence rizikového chování (kromě 

specializačního studia)? 

Ne 

6) Máte jako školní metodik prevence externí odbornou supervizi? 

Ne a nemám o ni zájem 

7) Věnujete se v roli školního metodika prevence následujícím činnostem? Pokud ano, 

zkuste odhadnout, kolik hodin práce průměrně za kalendářní měsíc Vám dané činnosti 

zaberou. 

 Počet 

hodin 

Koordinace tvorby preventivního programu školy a jeho evaluace 2 

Osobní participace na realizaci preventivních aktivit školy (podílení se na přímé 

práci se žáky při preventivních aktivitách) 
3 

Metodické vedení pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového 

chování. 
0 

Individuální práce s žáky (včetně práce s malými skupinami žáků) s potenciálem k 

rozvoji rizikového chování 
0 

Zajišťování spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, policií, orgány 

sociálně-právní ochrany dětí, nestátními organizacemi působícími v oblasti 

prevence atd. 

2 

Vedení písemných záznamů všeho druhu 2 

Komunikace se zákonnými zástupci (rodiči) 1 

Účast na pracovních seminářích kraje, obce, PPP atd., setkávání se za účelem 

metodického vedení ze strany pedagogicko-psychologické poradny 
0 

Vzdělávání a rozvoj v oblasti primární prevence rizikového chování 0 

8) Stručně uveďte, co byste aktuálně nejvíce potřeboval/a ke zvýšení kvality vaší práce 

při vykonávání funkce školního metodika prevence: 
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Část 3: Specifická prevence obsažená ve školním vzdělávacím programu 
1) Pokuste se realisticky odhadnout, jaký rozsah specifické prevence je podle plánu 

obsažen ve školním vzdělávacím programu pro jednotlivé ročníky. Cílem je zmapovat 

reálný stav na škole, tj. kolik času učitelé věnují specifické prevenci v rámci výuky. Při 

stanovování rozsahu je vhodná spolupráce s jednotlivými vyučujícími.  

 

Příklad: Velmi často se může aktivita týkat více typů rizikového chování zároveň, v 

takovém případě čas započítejte jen jednou, a to do toho typu rizikového chování, který 

danou aktivitu co nejvíce vystihuje. Vyplňujte pouze v ročnících, které jsou pro vaši 

školu relevantní. Zaokrouhlete údaj na celé číslo.  

 

MŠ 

– 

dět

i... 

1. 

roč

ník 

ZŠ 

2. 

roč

ník 

ZŠ 

3. 

roč

ník 

ZŠ 

4. 

roč

ník 

ZŠ 

5. 

roč

ník 

ZŠ 

6. r. 

ZŠ 

/ 

pri

ma 

7. r. 

ZŠ / 

seku

nda 

8. 

r. 

ZŠ 

/ 

ter

cie 

9. r. 

ZŠ / 

kva

rta 

10. 

roč

ník 

ZŠ..

. 

1. r. 

SŠ / 

kvi

nta 

2. 

r. 

SŠ 

/ 

sex

ta 

3. r. 

SŠ / 

septi

ma 

4. r. 

SŠ / 

oktá

va 

dalš

í... 

Prevence 

šikany a 

projevů 

agrese 

0 1 0 1 0 5 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Prevence 

kyberšika

ny 

0 1 0 1 0 5 5 1 3 1 0 0 0 0 0 0 

Prevence 

záškoláct

ví 

0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 

Prevence 

rizikovýc

h sportů 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Prevence 

rizikovéh

o chování 

v dopravě 

0 1 1 2 1 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 

Prevence 

rasismu a 

xenofobie 

0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 

Prevence 

působení 

sekt a 

extrémisti

ckých 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
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MŠ 

– 

dět

i... 

1. 

roč

ník 

ZŠ 

2. 

roč

ník 

ZŠ 

3. 

roč

ník 

ZŠ 

4. 

roč

ník 

ZŠ 

5. 

roč

ník 

ZŠ 

6. r. 

ZŠ 

/ 

pri

ma 

7. r. 

ZŠ / 

seku

nda 

8. 

r. 

ZŠ 

/ 

ter

cie 

9. r. 

ZŠ / 

kva

rta 

10. 

roč

ník 

ZŠ..

. 

1. r. 

SŠ / 

kvi

nta 

2. 

r. 

SŠ 

/ 

sex

ta 

3. r. 

SŠ / 

septi

ma 

4. r. 

SŠ / 

oktá

va 

dalš

í... 

nábožens

kých 

směrů 

Prevence 

rizikovéh

o 

sexuálníh

o chování 

0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 

Prevence 

užívání 

tabáku 

0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 

Prevence 

užívání 

alkoholu 

0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 

Prevence 

užívání 

dalších 

návykový

ch látek 

0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 

Prevence 

závislostn

ího 

chování 

pro 

nelátkové 

závislosti 

(hazard, 

počítačov

é hry 

apod.) 

0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 

Prevence 

poruch 

příjmu 

potravy 

0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 
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MŠ 

– 

dět

i... 

1. 

roč

ník 

ZŠ 

2. 

roč

ník 

ZŠ 

3. 

roč

ník 

ZŠ 

4. 

roč

ník 

ZŠ 

5. 

roč

ník 

ZŠ 

6. r. 

ZŠ 

/ 

pri

ma 

7. r. 

ZŠ / 

seku

nda 

8. 

r. 

ZŠ 

/ 

ter

cie 

9. r. 

ZŠ / 

kva

rta 

10. 

roč

ník 

ZŠ..

. 

1. r. 

SŠ / 

kvi

nta 

2. 

r. 

SŠ 

/ 

sex

ta 

3. r. 

SŠ / 

septi

ma 

4. r. 

SŠ / 

oktá

va 

dalš

í... 

Prevence 

kriminální

ho 

chování 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Část 4: Specifická prevence realizovaná v samostatných preventivních aktivitách a 
programech 
Program 1 - Když dospívám 

1) Název programu: 

Když dospívám 

2) Úroveň programu: 

Všeobecná prevence 

3) Název poskytovatele programu: 

Linka bezpečí 

4) Typ poskytovatele programu: 

Nestátní organizace (např. nezisková organizace, zapsaný spolek, občanské sdružení, nadace) 

5) Je tento preventivní program certifikovaný? 

Ne 

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 

- Přednáška, prezentace informací 

- Interaktivní skupinová diskuse 

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena? 

Spokojena 

8) Program byl hrazen převážně 

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, 

které tímto programem třídy celkově strávily. 
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 Počet tříd Počet hodin 

MŠ – děti předškolního věku 0 0 

1. ročník ZŠ 0 0 

2. ročník ZŠ 0 0 

3. ročník ZŠ 0 0 

4. ročník ZŠ 0 0 

5. ročník ZŠ 0 0 

6. ročník ZŠ / prima 0 0 

7. ročník ZŠ / sekunda 0 0 

8. ročník ZŠ / tercie 1 2 

9. ročník ZŠ / kvarta 1 2 

10. ročník ZŠ (pro ZŠ praktické) 0 0 

1. ročník SŠ / kvinta 0 0 

2. ročník SŠ / sexta 0 0 

3. ročník SŠ / septima 0 0 

4. ročník SŠ / oktáva 0 0 

další případné ročníky (VOŠ, atd.) 0 0 

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 

- Prevence rizikového sexuálního chování 

Program 2 - Odlišnosti mezi námi 

1) Název programu: 

Odlišnosti mezi námi 

2) Úroveň programu: 

Všeobecná prevence 

3) Název poskytovatele programu: 

4) Typ poskytovatele programu: 

Škola sama 

5) Je tento preventivní program certifikovaný? 

Ne 

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 

- Interaktivní skupinová diskuse 
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7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena? 

Spokojena 

8) Program byl hrazen převážně 

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, 

které tímto programem třídy celkově strávily. 
 Počet tříd Počet hodin 

MŠ – děti předškolního věku 0 0 

1. ročník ZŠ 0 0 

2. ročník ZŠ 0 0 

3. ročník ZŠ 0 0 

4. ročník ZŠ 0 0 

5. ročník ZŠ 0 0 

6. ročník ZŠ / prima 1 1 

7. ročník ZŠ / sekunda 0 0 

8. ročník ZŠ / tercie 0 0 

9. ročník ZŠ / kvarta 0 0 

10. ročník ZŠ (pro ZŠ praktické) 0 0 

1. ročník SŠ / kvinta 0 0 

2. ročník SŠ / sexta 0 0 

3. ročník SŠ / septima 0 0 

4. ročník SŠ / oktáva 0 0 

další případné ročníky (VOŠ, atd.) 0 0 

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 

- Prevence šikany a projevů agrese 

Program 3 - Šikana ve třídě 

1) Název programu: 

Šikana ve třídě 

2) Úroveň programu: 

Selektivní prevence 

3) Název poskytovatele programu: 
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4) Typ poskytovatele programu: 

Škola sama 

5) Je tento preventivní program certifikovaný? 

Ne 

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 

- Interaktivní skupinová diskuse 

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena? 

Spokojena 

8) Program byl hrazen převážně 

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, 

které tímto programem třídy celkově strávily. 
 Počet tříd Počet hodin 

MŠ – děti předškolního věku 0 0 

1. ročník ZŠ 0 0 

2. ročník ZŠ 0 0 

3. ročník ZŠ 1 1 

4. ročník ZŠ 0 0 

5. ročník ZŠ 0 0 

6. ročník ZŠ / prima 0 0 

7. ročník ZŠ / sekunda 0 0 

8. ročník ZŠ / tercie 0 0 

9. ročník ZŠ / kvarta 0 0 

10. ročník ZŠ (pro ZŠ praktické) 0 0 

1. ročník SŠ / kvinta 0 0 

2. ročník SŠ / sexta 0 0 

3. ročník SŠ / septima 0 0 

4. ročník SŠ / oktáva 0 0 

další případné ročníky (VOŠ, atd.) 0 0 

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 

- Prevence šikany a projevů agrese 

- Prevence kyberšikany 
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Program 4 - Projevy šikany 

1) Název programu: 

Projevy šikany 

2) Úroveň programu: 

Indikovaná prevence 

3) Název poskytovatele programu: 

4) Typ poskytovatele programu: 

Škola sama 

5) Je tento preventivní program certifikovaný? 

Ne 

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 

- Přednáška, prezentace informací 

- Interaktivní skupinová diskuse 

- Individuální práce s dítětem, rozhovor či edukace 

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena? 

Spokojena 

8) Program byl hrazen převážně 

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, 

které tímto programem třídy celkově strávily. 
 Počet tříd Počet hodin 

MŠ – děti předškolního věku 0 0 

1. ročník ZŠ 0 0 

2. ročník ZŠ 0 0 

3. ročník ZŠ 1 1 

4. ročník ZŠ 0 0 

5. ročník ZŠ 0 0 

6. ročník ZŠ / prima 0 0 

7. ročník ZŠ / sekunda 0 0 

8. ročník ZŠ / tercie 0 0 

9. ročník ZŠ / kvarta 0 0 

10. ročník ZŠ (pro ZŠ praktické) 0 0 
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 Počet tříd Počet hodin 

1. ročník SŠ / kvinta 0 0 

2. ročník SŠ / sexta 0 0 

3. ročník SŠ / septima 0 0 

4. ročník SŠ / oktáva 0 0 

další případné ročníky (VOŠ, atd.) 0 0 

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 

- Prevence šikany a projevů agrese 

- Prevence kyberšikany 

Program 5 - Bezpečná cesta do školy 

1) Název programu: 

Bezpečná cesta do školy 

2) Úroveň programu: 

Všeobecná prevence 

3) Název poskytovatele programu: 

4) Typ poskytovatele programu: 

5) Je tento preventivní program certifikovaný? 

Ne 

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 

- Přednáška, prezentace informací 

- Interaktivní skupinová diskuse 

- Nácvik a trénink dovedností 

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena? 

Spokojena 

8) Program byl hrazen převážně 

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, 

které tímto programem třídy celkově strávily. 
 Počet tříd Počet hodin 

MŠ – děti předškolního věku 0 0 
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 Počet tříd Počet hodin 

1. ročník ZŠ 1 1 

2. ročník ZŠ 0 0 

3. ročník ZŠ 0 0 

4. ročník ZŠ 0 0 

5. ročník ZŠ 0 0 

6. ročník ZŠ / prima 0 0 

7. ročník ZŠ / sekunda 0 0 

8. ročník ZŠ / tercie 0 0 

9. ročník ZŠ / kvarta 0 0 

10. ročník ZŠ (pro ZŠ praktické) 0 0 

1. ročník SŠ / kvinta 0 0 

2. ročník SŠ / sexta 0 0 

3. ročník SŠ / septima 0 0 

4. ročník SŠ / oktáva 0 0 

další případné ročníky (VOŠ, atd.) 0 0 

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 

- Prevence rizikového chování v dopravě 

Program 6 - Chování ve skupině 

1) Název programu: 

Chování ve skupině 

2) Úroveň programu: 

Všeobecná prevence 

3) Název poskytovatele programu: 

4) Typ poskytovatele programu: 

Škola sama 

5) Je tento preventivní program certifikovaný? 

Ne 

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 

- Přednáška, prezentace informací 
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- Interaktivní skupinová diskuse 

- Nácvik a trénink dovedností 

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena? 

Spokojena 

8) Program byl hrazen převážně 

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, 

které tímto programem třídy celkově strávily. 
 Počet tříd Počet hodin 

MŠ – děti předškolního věku 0 0 

1. ročník ZŠ 1 1 

2. ročník ZŠ 0 0 

3. ročník ZŠ 0 0 

4. ročník ZŠ 0 0 

5. ročník ZŠ 0 0 

6. ročník ZŠ / prima 0 0 

7. ročník ZŠ / sekunda 0 0 

8. ročník ZŠ / tercie 0 0 

9. ročník ZŠ / kvarta 0 0 

10. ročník ZŠ (pro ZŠ praktické) 0 0 

1. ročník SŠ / kvinta 0 0 

2. ročník SŠ / sexta 0 0 

3. ročník SŠ / septima 0 0 

4. ročník SŠ / oktáva 0 0 

další případné ročníky (VOŠ, atd.) 0 0 

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 

- Prevence šikany a projevů agrese 

- Prevence kyberšikany 

- Prevence rasismu a xenofobie 

Program 7 - Nejde mít vše, co se mi líbí 

1) Název programu: 

Nejde mít vše, co se mi líbí 
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2) Úroveň programu: 

Všeobecná prevence 

3) Název poskytovatele programu: 

4) Typ poskytovatele programu: 

Škola sama 

5) Je tento preventivní program certifikovaný? 

Ne 

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 

- Přednáška, prezentace informací 

- Interaktivní skupinová diskuse 

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena? 

Spokojena 

8) Program byl hrazen převážně 

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, 

které tímto programem třídy celkově strávily. 
 Počet tříd Počet hodin 

MŠ – děti předškolního věku 0 0 

1. ročník ZŠ 1 1 

2. ročník ZŠ 0 0 

3. ročník ZŠ 0 0 

4. ročník ZŠ 0 0 

5. ročník ZŠ 0 0 

6. ročník ZŠ / prima 0 0 

7. ročník ZŠ / sekunda 0 0 

8. ročník ZŠ / tercie 0 0 

9. ročník ZŠ / kvarta 0 0 

10. ročník ZŠ (pro ZŠ praktické) 0 0 

1. ročník SŠ / kvinta 0 0 

2. ročník SŠ / sexta 0 0 

3. ročník SŠ / septima 0 0 

4. ročník SŠ / oktáva 0 0 

další případné ročníky (VOŠ, atd.) 0 0 



Masarykova základní škola a mateřská škola 
Žalhostice,  

okres Litoměřice, příspěvková organizace 
 
 

39 

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 

- Prevence šikany a projevů agrese 

- Prevence kriminálního chování 

Program 8 - Kyberšikana - bezpečí na internetu 

1) Název programu: 

Kyberšikana - bezpečí na internetu 

2) Úroveň programu: 

Všeobecná prevence 

3) Název poskytovatele programu: 

Dům dětí a mládeže Rozmarýn 

4) Typ poskytovatele programu: 

Jiný typ subjektu 

5) Je tento preventivní program certifikovaný? 

Ne 

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 

- Interaktivní skupinová diskuse 

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena? 

Spokojena 

8) Program byl hrazen převážně 

Jinak (prosím, stručně specifikujte) 

Doplňující text: zdarma 

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, 

které tímto programem třídy celkově strávily. 
 Počet tříd Počet hodin 

MŠ – děti předškolního věku 0 0 

1. ročník ZŠ 0 0 

2. ročník ZŠ 0 0 

3. ročník ZŠ 0 0 

4. ročník ZŠ 0 0 

5. ročník ZŠ 0 0 
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 Počet tříd Počet hodin 

6. ročník ZŠ / prima 1 1 

7. ročník ZŠ / sekunda 0 0 

8. ročník ZŠ / tercie 0 0 

9. ročník ZŠ / kvarta 0 0 

10. ročník ZŠ (pro ZŠ praktické) 0 0 

1. ročník SŠ / kvinta 0 0 

2. ročník SŠ / sexta 0 0 

3. ročník SŠ / septima 0 0 

4. ročník SŠ / oktáva 0 0 

další případné ročníky (VOŠ, atd.) 0 0 

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 

- Prevence kyberšikany 

Program 9 - Šikana 

1) Název programu: 

Šikana 

2) Úroveň programu: 

Všeobecná prevence 

3) Název poskytovatele programu: 

Dům dětí a mládeže Rozmarýn 

4) Typ poskytovatele programu: 

Jiný typ subjektu 

5) Je tento preventivní program certifikovaný? 

Ne 

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 

- Interaktivní skupinová diskuse 

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena? 

Spokojena 

8) Program byl hrazen převážně 

Jinak (prosím, stručně specifikujte) 
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Doplňující text: zdarma 

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, 

které tímto programem třídy celkově strávily. 
 Počet tříd Počet hodin 

MŠ – děti předškolního věku 0 0 

1. ročník ZŠ 0 0 

2. ročník ZŠ 0 0 

3. ročník ZŠ 1 1 

4. ročník ZŠ 0 0 

5. ročník ZŠ 0 0 

6. ročník ZŠ / prima 0 0 

7. ročník ZŠ / sekunda 0 0 

8. ročník ZŠ / tercie 0 0 

9. ročník ZŠ / kvarta 0 0 

10. ročník ZŠ (pro ZŠ praktické) 0 0 

1. ročník SŠ / kvinta 0 0 

2. ročník SŠ / sexta 0 0 

3. ročník SŠ / septima 0 0 

4. ročník SŠ / oktáva 0 0 

další případné ročníky (VOŠ, atd.) 0 0 

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 

- Prevence šikany a projevů agrese 

Program 10 - Prevence úrazu 

1) Název programu: 

Prevence úrazu 

2) Úroveň programu: 

Indikovaná prevence 

3) Název poskytovatele programu: 

4) Typ poskytovatele programu: 

Škola sama 



Masarykova základní škola a mateřská škola 
Žalhostice,  

okres Litoměřice, příspěvková organizace 
 
 

42 

5) Je tento preventivní program certifikovaný? 

Ne 

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 

- Interaktivní skupinová diskuse 

- Individuální práce s dítětem, rozhovor či edukace 

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena? 

Spokojena 

8) Program byl hrazen převážně 

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, 

které tímto programem třídy celkově strávily. 
 Počet tříd Počet hodin 

MŠ – děti předškolního věku 0 0 

1. ročník ZŠ 1 1 

2. ročník ZŠ 0 0 

3. ročník ZŠ 0 0 

4. ročník ZŠ 0 0 

5. ročník ZŠ 0 0 

6. ročník ZŠ / prima 0 0 

7. ročník ZŠ / sekunda 0 0 

8. ročník ZŠ / tercie 0 0 

9. ročník ZŠ / kvarta 0 0 

10. ročník ZŠ (pro ZŠ praktické) 0 0 

1. ročník SŠ / kvinta 0 0 

2. ročník SŠ / sexta 0 0 

3. ročník SŠ / septima 0 0 

4. ročník SŠ / oktáva 0 0 

další případné ročníky (VOŠ, atd.) 0 0 

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 

- Prevence rizikového chování v dopravě 

Program 11 - Dopravní výchova 

1) Název programu: 

Dopravní výchova 
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2) Úroveň programu: 

Všeobecná prevence 

3) Název poskytovatele programu: 

Pohádková školička 

4) Typ poskytovatele programu: 

Jiný typ subjektu 

5) Je tento preventivní program certifikovaný? 

Ne 

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 

- Interaktivní skupinová diskuse 

- Nácvik a trénink dovedností 

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena? 

Velmi spokojena 

8) Program byl hrazen převážně 

Z rozpočtu školy 

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, 

které tímto programem třídy celkově strávily. 
 Počet tříd Počet hodin 

MŠ – děti předškolního věku 0 0 

1. ročník ZŠ 1 2 

2. ročník ZŠ 0 0 

3. ročník ZŠ 0 0 

4. ročník ZŠ 0 0 

5. ročník ZŠ 0 0 

6. ročník ZŠ / prima 0 0 

7. ročník ZŠ / sekunda 0 0 

8. ročník ZŠ / tercie 0 0 

9. ročník ZŠ / kvarta 0 0 

10. ročník ZŠ (pro ZŠ praktické) 0 0 

1. ročník SŠ / kvinta 0 0 

2. ročník SŠ / sexta 0 0 

3. ročník SŠ / septima 0 0 
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 Počet tříd Počet hodin 

4. ročník SŠ / oktáva 0 0 

další případné ročníky (VOŠ, atd.) 0 0 

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 

- Prevence rizikového chování v dopravě 

Část 5: Práce s dalšími cílovými skupinami – pedagogičtí pracovníci školy 
Aktivita 1 -  

1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co 

bylo výsledkem). 

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě. 

0 

Část 6: Práce s dalšími cílovými skupinami – rodiče a ostatní 
Aktivita 1 -  

1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co 

bylo výsledkem). 

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě. 

0 

Část 7: Výskyt rizikového chování 
1) Do následující tabulky uveďte ke každému jevu počet žáků/studentů vaší školy, u 

nichž se daný problém v průběhu jednoho školního roku objevil či objevuje. 
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ník 

ZŠ 

6. r. 

ZŠ 

/ 

pri

ma 

7. r. 

ZŠ / 

seku

nda 

8. 

r. 

ZŠ 

/ 

ter

cie 

9. r. 

ZŠ / 

kva

rta 

10. 

roč

ník 

ZŠ..

. 

1. r. 

SŠ / 

kvi

nta 

2. 

r. 

SŠ 

/ 

sex

ta 

3. r. 

SŠ / 

septi

ma 

4. r. 

SŠ / 

okt

áva 

dalš

í... 

opakované

mu 

záměrném

u 

psychické

mu 

ubližování 

(počet 

případů, 

nikoliv 

počet 

žáků) 

Projevy 

rasismu a 

xenofobie 

(počet 

případů, 

nikoliv 

počet 

žáků)  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Závažné 

přestupky 

vůči 

školnímu 

řádu 

(výskyt u 

počtu 

žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Slovní či 

fyzické 

útoky na 

pracovníky 

školy 

(výskyt u 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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MŠ 

– 

dět

i... 

1. 

roč

ník 

ZŠ 

2. 

roč

ník 

ZŠ 

3. 

roč

ník 

ZŠ 

4. 

roč

ník 

ZŠ 

5. 

roč

ník 

ZŠ 

6. r. 

ZŠ 

/ 

pri

ma 

7. r. 

ZŠ / 

seku

nda 

8. 

r. 

ZŠ 

/ 

ter

cie 

9. r. 

ZŠ / 

kva

rta 

10. 

roč

ník 

ZŠ..

. 

1. r. 

SŠ / 

kvi

nta 

2. 

r. 

SŠ 

/ 

sex

ta 

3. r. 

SŠ / 

septi

ma 

4. r. 

SŠ / 

okt

áva 

dalš

í... 

počtu 

žáků) 

Záškoláctv

í 

(výskyt u 

počtu 

žáků) 

0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Podezření 

na skryté 

záškoláctví 

(záškoláctv

í s 

vědomím 

rodičů) 

(výskyt u 

počtu 

žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rizikové 

chování ve 

sportu, 

rizikové 

pohybové 

aktivity, 

extrémní 

sporty atd. 

(výskyt u 

počtu 

žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rizikové 

chování v 

dopravě 

(výskyt u 

počtu 

žáků) 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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MŠ 

– 

dět

i... 

1. 

roč

ník 

ZŠ 

2. 

roč

ník 

ZŠ 

3. 

roč

ník 

ZŠ 

4. 

roč

ník 

ZŠ 

5. 

roč

ník 

ZŠ 

6. r. 

ZŠ 

/ 

pri

ma 

7. r. 

ZŠ / 

seku

nda 

8. 

r. 

ZŠ 

/ 

ter

cie 

9. r. 

ZŠ / 

kva

rta 

10. 

roč

ník 

ZŠ..

. 

1. r. 

SŠ / 

kvi

nta 

2. 

r. 

SŠ 

/ 

sex

ta 

3. r. 

SŠ / 

septi

ma 

4. r. 

SŠ / 

okt

áva 

dalš

í... 

Rizikové 

sexuální 

chování a 

nevhodné 

projevy 

sexuality 

(výskyt u 

počtu 

žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Poruchy 

příjmu 

potravy 

(výskyt u 

počtu 

žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sebepoško

zování a 

autoagrese 

(výskyt u 

počtu 

žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kriminální 

chování - 

přestupky, 

provinění, 

trestné 

činy 

(výskyt u 

počtu 

žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zanedbává

ní, 

zneužívání 

či týrání 

dítěte 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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MŠ 

– 

dět

i... 

1. 

roč

ník 

ZŠ 

2. 

roč

ník 

ZŠ 

3. 

roč

ník 

ZŠ 

4. 

roč

ník 

ZŠ 

5. 

roč

ník 

ZŠ 

6. r. 

ZŠ 

/ 

pri

ma 

7. r. 

ZŠ / 

seku

nda 

8. 

r. 

ZŠ 

/ 

ter

cie 

9. r. 

ZŠ / 

kva

rta 

10. 

roč

ník 

ZŠ..

. 

1. r. 

SŠ / 

kvi

nta 

2. 

r. 

SŠ 

/ 

sex

ta 

3. r. 

SŠ / 

septi

ma 

4. r. 

SŠ / 

okt

áva 

dalš

í... 

(výskyt u 

počtu 

žáků) 

Užívání* 

tabáku 

(výskyt u 

počtu 

žáků) 

*Pod 

termín 

„užívání“ 

zahrnujem

e užití 

opakované 

i 

jednorázov

é, 

experiment

ování s 

látkou atd. 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

Užívání* 

alkoholu 

(výskyt u 

počtu 

žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Užívání* 

konopných 

látek (např. 

marihuana, 

hašiš) 

(výskyt u 

počtu 

žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Užívání* 

dalších 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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MŠ 

– 

dět

i... 

1. 

roč

ník 

ZŠ 

2. 

roč

ník 

ZŠ 

3. 

roč

ník 

ZŠ 

4. 

roč

ník 

ZŠ 

5. 

roč

ník 

ZŠ 

6. r. 

ZŠ 

/ 

pri

ma 

7. r. 

ZŠ / 

seku

nda 

8. 

r. 

ZŠ 

/ 

ter

cie 

9. r. 

ZŠ / 

kva

rta 

10. 

roč

ník 

ZŠ..

. 

1. r. 

SŠ / 

kvi

nta 

2. 

r. 

SŠ 

/ 

sex

ta 

3. r. 

SŠ / 

septi

ma 

4. r. 

SŠ / 

okt

áva 

dalš

í... 

návykovýc

h látek 

(např. 

extáze, 

pervitin 

atd.) 

(výskyt u 

počtu 

žáků) 

Závislostní 

chování 

pro 

nelátkové 

závislosti 

(hazard, 

počítačové 

hry apod.) 

(výskyt u 

počtu 

žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Část 8: Vyhodnocení (evaluace) preventivních aktivit školy 

1) Do jaké míry se Vám podařilo naplnit cíle stanovené v preventivním programu školy? 

2 - stanovené cíle se spíše podařilo naplnit 

2) Co se Vám během školního roku v souvislosti s prevencí rizikového chování obzvláště 

podařilo a díky čemu? 

3) Co byste rádi v souvislosti s prevencí rizikového chování na vaší škole v příštím 

školním roce zlepšili či změnili? 
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Příloha č. 3 
 

 

ČINNOSTI A  AKCE  MATEŘSKÉ  ŠKOLY  ŽALHOSTICE  VE  ŠKOLNÍM  ROCE  
2017/2018 

Celoročně – pro předškoláky program Kuliferdova MŠ, kroužek AJ, logopedie, 
enviromentální výchova a vzdělávání dle plánu a situací. 

V měsících únor–duben předplavecký výcvik v KPB Litoměřice. 
 

• ZÁŘÍ 2017 – KLAUN ÁLA – hudebně pohybový program pro děti s písničkami z pohádek 
i vážnou hudbou – 13. 9., ŽALHOSTICKÝ HROZEN – závody v běhu – 22. 9., 

• ŘÍJEN 2017 – ZEMĚ SNŮ –zámek Ploskovice, pořad pro děti s plněním úkolů pro 
záchranu Země snů a princezny – 3. 10., PODZIMNÍ DÍLNA S RODIČI – dýňování a 
výroba podzimníčků z přírodnin -24.10., 

• LISTOPAD 2017 – ŠTĚPÁNČINO DIVADÉLKO -10. 11., KLAUN KRISTIÁN – MÁME RÁDI 
ZVÍŘATA a ukázka psího tance – 16. 10., FOTOGRAFOVÁNÍ – VÁNOCE – 7. 11., 

• PROSINEC 2017 – MIKULÁŠSKÁ   V MŠ, PEKLO V ZŠ -5. 12., VÁNOČNÍ JARMARK – 
prezentace výrobků MŠ, VÁNOČNÍ KONCERT VINOHRÁDKU – 12. 12., VÁNOČNÍ 
BESÍDKA S RODIČI – program dětí, nadílka, hry – 19. 12., 

• LEDEN 2018 – ŠTĚPÁNČINO DIVADÉLKO – 12. 1., 

• ÚNOR 2018 – SVÁŤOVO DIVIDLO – 6. 2., KARNEVAL V MŠ – 28. 2., 

• BŘEZEN 2018 – CANISTERAPIE S AUSTRALSKÝM OVČÁKEM, P. ZEMAN -18. 3., 
VELIKONOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ – 20. 3., ŠTĚPÁNČINO DIVADÉLKO – 23. 3., 

• DUBEN 2018 – NÁVŠTĚVA 1. TŘÍDY, KNIHOVNY, HUDEBNÍ-MUZICÍROVÁNÍ – 4. 4., 
UKLIDÍME KOLEM SEBE – 6. 4., SEMAFOR –POHÁDKOVÁ ŠKOLIČKA-pořad s dopravní 
tematikou – 19. 4., ZVÍŘATA KOLEM NÁS –seznamování s domácími zvířaty a ŠNEČÍ 
ZÁVODY -24. 4., 

• KVĚTEN 2018 – ZÁPIS DO MŠ – 10. 5., VODÁRNA PÍŠŤANY – EXKURZE, PROJÍŽĎKA PO 
LABI PŘÍVOZEM – 22. 5., SVÁŤOVO DIVIDLO – 31. 5., 

• ČERVEN 2018 – VÝLETNÍ ČERVENÝ VLÁČEK – projížďka do Litoměřic a zpět – 1. 6., 
DĚTSKÝ DEN S PASOVÁNÍM NA ŠKOLÁKY – program Pohádkové školičky a MŠ k MDD 
na zahradě s rodiči – 8. 6., ŠKONÍ AKADEMIE - vystoupení dětí – 15. 6., 
FOTOGRAFOVÁNÍ – foto třídy, PTAČÍ ZOO – 21. 6., ZOO DĚČÍN –školní výlet – 26. 6.. 
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Příloha č. 4 

 

Závěrečná zpráva příspěvkové organizace 
Masarykova základní škola a mateřská škola Žalhostice, okres 

Litoměřice, příspěvková organizace 
IČO 72745096 

Adresa:  Žalhostice čp. 126 
Bankovní spojení:  Československá obchodní banka a.s. – Litoměřice 
Číslo účtu:  181753369/0300 
Telefonické spojení: +420 416 737 095 
Ředitel školy:  Mgr. Vladimír Fiedler 
Zřizovací listina: 1. 1. 2003 

Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2017 
Výnosy 
Popis Hlavní činnost v Kč 
Výnosy z prodeje vlastních výrobků 544 326,- 
Výnosy z prodeje služeb 74 150,- 
Ostatní výnosy z činnosti 73 277,- 
Čerpání fondu 10 363,- 
Úroky 333,99 
Výnosy vybraných místních vl. inst. z 
transférů 

11 555 942,- 

Výnosy celkem 12 258 391,99 
 
Náklady 
Popis Hlavní činnost v Kč 
Spotřeba materiálu 898 283,74 
Spotřeba energie 924 457,87 
Opravy a udržování 294 360,43 
Cestovné 1 205,- 
Náklady na reprezentaci 25 632,70 
Ostatní služby 277 993,52 
Mzdové náklady 7 195 672,- 
Zákonné sociální pojištění 2 430 347,- 
Jiné sociální pojištění 30 024,- 
Zákonné sociální náklady 154 656,- 
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Jiné sociální náklady 500,- 
Náklady z drobného dlouhodobého majetku 129 386,- 
Ostatní náklady z činnosti 13 627,- 
Náklady celkem 12 376 145,26 
  

 
Hospodářský výsledek 
Popis Hlavní činnost v Kč 
Výsledek hospodaření -117 753,27 

 

Rozvaha k 31. 12. 2017 
Aktiva 
Popis v Kč 
Drobný douhodobý nehm. majetek 22 917,- 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 425 008,08 
Materiál na skladě 26 540,56 
Odběratelé 5 000,- 
Krátkodobé poskytnuté zálohy 198 950,- 
Běžný účet 1 841 866,18 
Běžný účet FKSP 189 181,56 
Pokladna 5 647,- 
Aktiva celkem 3 715 110,38 

 
Pasiva 
Popis v Kč 
Jmění účetní jednotky 330,28 
FKSP 210 751,56 
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV 342 419,06 
Rezervní fond z ostatních titulů 6 835,- 
Fond reprodukce majetku, fond investic 150 000,- 
Výsledek hospodaření v běžném účetním 
období 

-117753,27 

Dlouhodobé přijaté zálohy na transféry 386 243,20 
Dodavatelé 60 566,47 
Jiné závazky vůči zaměstnancům 583 554,- 
Sociální pojištění 244 665,- 
Zdravotní pojištění 123 576,- 
Ost.daně, poplatky a jiná obd.peněž.plnění 95 591,- 
Dohadné účty pasivní 170 880,- 
Ostatní krátkodobé závazky 9 527,- 
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Pasiva celkem 2 267 185,30 
 

Fondy k 31. 12. 2017 
Název fondu FKSP Rezervní fond Investiční fond 
PS fondu k 1. 1. v Kč 139 322,56 260 282,- 0,- 
Tvorba fondu v Kč 141 879,- 249 335,- 150 000,- 
Čerpání fondu v Kč 70 450,- 160 363,- 0,- 
KS fondu k 31. 12. v 
Kč 

210 751,56 349 254,- 150 000,- 

 
 
Masarykova základní škola a mateřská škola Žalhostice, okres Litoměřice, příspěvková 
organizace vykázala záporný hospodářský výsledek ve výši – 117 753,27 Kč. 
 
Zpracovala:  Mgr. Alena Krchňavá, hlavní účetní 
 
Schválil: Mgr. Vladimír Fiedler, ředitel   
  
V Žalhosticích, dne 31. 1. 2018 
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Příloha č. 5 

 

PRŮBĚŽNÁ zpráva příspěvkové organizace 
Masarykova základní škola a mateřská škola Žalhostice, okres 

Litoměřice, příspěvková organizace 
IČO 72745096 

Adresa:  Žalhostice čp. 126 
Bankovní spojení:  Československá obchodní banka a.s. – Litoměřice 
Číslo účtu:  181753369/0300 
Telefonické spojení: +420 416 737 095 
Ředitel školy:  Mgr. Vladimír Fiedler 
Zřizovací listina: 1. 1. 2003 

Výkaz zisků a ztrát k 30. 6. 2018 
Výnosy 

Popis Hlavní činnost v Kč 

Výnosy z prodeje vlastních výrobků 384 067,- 

Výnosy z prodeje služeb 27 900,- 

Čerpání fondů 4 046,- 

Ostatní výnosy z činnosti 3 800,- 

Úroky 220,50 

Výnosy vybraných místních vl. inst. z 
transférů 

6 733 965,- 

Výnosy celkem 7 153 998,50 

 
Náklady 

Popis Hlavní činnost v Kč 

Spotřeba materiálu 436 371,91 

Spotřeba energie 430 146,- 

Opravy a udržování 132 361,36 

Cestovné 1 820,- 

Náklady na reprezentaci 1 065,- 

Ostatní služby 237 332,77 

Mzdové náklady 4 086 811,- 

Zákonné sociální pojištění 1 373 635,- 

Jiné sociální pojištění 16 970,- 

Zákonné sociální náklady 80 909,- 



Masarykova základní škola a mateřská škola 
Žalhostice,  

okres Litoměřice, příspěvková organizace 
 
 

56 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 13 927,- 

Ostatní náklady z činnosti 8 484,- 

Náklady celkem 6 819 833,04 

 
Hospodářský výsledek 

Popis Hlavní činnost v Kč 

Výsledek hospodaření 334 165,46 

 

Rozvaha k 30. 6. 2018 
Aktiva 

Popis v Kč 

Drobný dlouhodobý nemh. Majetek 22 917,- 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 438 405,08 

Materiál na skladě 14 355,- 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 378 545,- 

Dohadné účty aktivní 5 663 965,- 

Běžný účet 2 052 775,39 

Běžný účet FKSP 240 750,56 

Pokladna 33 082,- 

Aktiva celkem 9 844 795,03 

 
Pasiva 

Popis v Kč 

Jmění účetní jednotky 330,28 

FKSP 245 177,56 

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV 224 665,79 

Rezervní fond z ostatních titulů 3 089,- 

Fond reprodukce majetku, fond investic 150 000,- 

Výsledek hospodaření v běžném účetním 
období 

334 165,46 

Dlouhodobé přijaté zálohy na transféry 386 243,20 

Dodavatelé 19 443,66 

Krátkodobé přijaté zálohy 15 795,- 

Jiné závazky vůči zaměstnancům 693 486,- 

Sociální pojištění 299 082,- 

Zdravotní pojištění 147 060,- 

Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá 
plnění 

129 381,- 

Krátkodobé přijaté zálohy na transféry 5 372 490,- 
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Dohadné účty pasivní 343 220,- 

Ostatní krátkodobé závazky 19 844,- 

Pasiva celkem 8 383 472,95 

 
 

Fondy k 30. 6. 2018 
Název fondu FKSP Rezervní fond Investiční fond 

PS fondu k 1. 1. v Kč 210 751,56 349 554,06 150 000,- 

Tvorba fondu v Kč 80 509,- 0,- 0,- 

Čerpání fondu v Kč 46 083,- 121 799,27 0,- 

KS fondu k 30.6. v Kč 245 177,56 227 754,79 150 000,- 

 
 
Masarykova základní škola a mateřská škola Žalhostice, okres Litoměřice, příspěvková 
organizace vykázala k 30. 6. 2018 hospodářský výsledek ve výši 334 165,46 Kč. 
 
Zpracovala:  Mgr. Alena Krchňavá, hlavní účetní   
Schválil: Mgr. Vladimír Fiedler, ředitel    
  
 
V Žalhosticích, dne 30. 9. 2018 
 


