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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE   

1.1 Škola 

název školy Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 

adresa školy Na Valech 53, Litoměřice, 412 01 

právní forma příspěvková organizace 

IČO 467 73 428 

IZO  

(resortní identifikátor právnické 

osoby) 

600 081 419 

identifikátor školy 102 317 127 

vedení školy Ředitel: Mgr. Petr Klupák 

zástupce ředitele: Mgr. František Kindermann 

Kontakt tel.: 416 73 28 02 

e-mail:  skola.navalech@seznam.cz 

www.skolanavalech.cz 

1.2 Zřizovatel 
 

název zřizovatele Město Litoměřice 

adresa zřizovatele Mírové náměstí 15/7, Litoměřice 

Kontakt:   tel.: 416 916 186 

 

1.3 Základní údaje o součástech školy (k 1. čtvrtletí)  
 

Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu 

Přípravná třída 1 14 14 

1. stupeň ZŠ 10 205 20,5 

2. stupeň ZŠ 8 180 22,5 

Školní družina 4 120 30 

 
Kurz pro doplnění vzdělání 

  

Kurz neprobíhal pro nezájem žáků. 

1.4 Vývoj počtu žáků (vždy ke konci školního roku), včetně 
přípravné třídy.  

 

 2008-

2009 

2009-

2010 

2010  

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015- 

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

celkem 289 273 281 283 296 329 345 350 353 369 385 
1. 

stupeň + 

PT 

130 124 131 147 166 186 194 212 200 202 205 

2.stupeň 159 134 135 121 116 129 136 138 153 167 180 

http://www.skolanavalech.cz/
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1.5 Údaje o školské radě 
 

Datum zřízení 16. 9. 2005 

Počet členů školské rady  6 

Kontakt Mgr. Jana Mátlová 

Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 

Tel. 416 73 28 02 

1.6 Charakteristika školy 

 

Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 je středně velká škola v blízkosti městské 

památkové rezervace města Litoměřice.  

 

 

„EKOŠKOLA“ 
 

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali 
ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. 

 

V naší škole to zejména znamená: 

 

 Spolupracující tým žáků, vytvořený napříč ročníky. Děti realizují a hodnotí svůj 

vlastní plán. 

 poznávání a propagaci životního prostředí – krajiny života dětí: programy pro rodiny 

žáků, výlety, soutěže v přírodě, trávení volného času v krajině 

 

 nabídku volnočasových aktivit podporujících zdravý životní styl, pohyb a zdraví žáků 

– zájmové vzdělávání 
 

 podpora talentovaných žáků v oblasti přírodních věd – exkurze, spolupráce 

s odborníky, vybudování informační základny 

 

 úzká spolupráce se Střediskem ekologické a etické výchovy SEVER Litoměřice    
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Další oblasti, které dlouhodobě a systematicky podporujeme 
 

Informační technologie – běžné využívání vysokorychlostního internetu, množství 

výukových programů, používání IT se stává běžnou součástí výuky ve všech třídách. 

 

Jazyková výuka – Anglický jazyk od 1. ročníku, povinná i nepovinná výuka, všichni učitelé 

jsou kvalifikovaní nebo studují, projektové vyučování, moderní metody práce, od 7. ročníku 

si žáci vybírají další cizí jazyk – němčinu, anglickou konverzaci nebo ruštinu.  

 

Osobnostní a sociální výchova – téma, které prolíná vyučováním všech předmětů, tvoříme 

smíšené skupiny žáků, celoškolní projekty, spolupracujeme s většinou institucí v regionu, 

podporujeme dovednosti komunikace a spolupráce. 

 

Spolupráce s rodiči – pomoc zdravotně postiženým a zdravotně znevýhodněným žákům, 

jejich integrace do běžných tříd a aktivit, speciální program v poradnách, překonávání obtíží 

v učení a chování. 

 

Aktivity mimo vyučování – nabídka mnoha zájmových útvarů (sportovní, výtvarné, 

keramické, jazykové apod.), výlety, exkurze, ozdravné pobyty, školy v přírodě, lyžařský 

výcvik, soutěže, besedy, divadelní představení apod. 

 

Polytechnické vzdělávání – snaha o vybudování vlastních dílen a přírodovědné učebny pro 

větší rozvoj polytechnického vzdělávání (žádost o dotaci bude podána) 

 

 

 

Prostory pro výuku 
 

 Škola má k dispozici dvě budovy: hlavní budovu Na Valech 53 a menší budovu  

v Masarykově ulici. V této menší budově jsou umístěny první třídy a dvě oddělení školní 

družiny. Dále je zde keramická a výtvarná dílna s keramickou pecí. Pronajímáme zde také 

dlouhodobě prostory Středisku ekologické výchovy SEVER a odborové organizaci školství. 

Okolí budovy tvoří dětský výukový ekoareál a přírodní učebna využívaná pro výuku, školní 

družinu i mimoškolní aktivity.  

 

 

 

V hlavní budově jsou umístěny zbývající třídy. Je zde 22 učeben, z toho 7 odborných 

(hudební výchova, fyzika, přírodopis+chemie, výtvarná výchova, 2x učebna cizích 

jazyků,  učebna informatiky a žákovská kuchyňka).  

Dále je v hlavní budově místnost pro pohybovou aktivitu, žákovská knihovna, 2 

oddělení školní družiny, jídelna s výdejnou obědů a prostorné šatny.  

 

Na střeše budovy se nachází ukázkové místo pro výuku alternativních energetických 

zdrojů – solární kolektory pro ohřev teplé vody. Pro výuku pracovních činností a mimoškolní 

výchovu slouží pozemek pro pěstitelské práce a ekoareál výukových aktivit u malé školní 

budovy.  
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Od školního roku 2005-2006 využíváme hřiště s umělým povrchem, které je bohužel 

za 12 let užívání značně poničené, na sídlišti asi 200 m od školy s vlastním správcem. 

V bezprostředním okolí školy vznikl rozsáhlý městský park a dopravní situaci při severní 

straně budovy zklidnila nová křižovatka s kruhovým objezdem.  

 

Opravy a práce v budovách 

 
Obnova nábytku, výměna několika nových tabulí, výměna židlí a lavic ve dvou 

učebnách, doplnění šatních skříněk, vymalování přízemí a lokální opravy. Výměna 

podlahových krytin tří učeben na hlavní budově. Vybavení devíti tříd projektory, 

interaktivními tabulemi a TV.  

 

 

Komentář  
Celkové estetické a hygienické prostředí školy se díky uskutečněným pracím zlepšilo. 

Z větších rekonstrukcí zbývá například obnova střechy přístavby, podlahové krytiny 

v učebnách, dveře kabinetů a tříd, sociální zařízení na malé budově. 

 

 

2. PŘEHLED OBORŮ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVACÍ 

PROGRAMY 
 

 Ve školním roce 2018/2019 byla výuka organizována takto: 

 

Ve všech ročnících ověřujeme vzdělávání podle vlastního školního vzdělávacího programu  - 

Do života s „jedničkou“.   
 

Přehled volitelných předmětů: 7. -9. ročník 

  Kulturní seminář 

  Výtvarné činnosti 

  Netradiční sporty 

  Seminář z matematiky 

 

Přehled nepovinných předmětů: 

          Nepovinný Aj (1. a 2. ročník) 

 

Přehled náplně praktických činností: 

  Pěstitelství a chovatelství 

  Technické práce 

  Využití digitálních technologií 

  Svět práce 

  Příprava pokrmů 
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Nabídka zájmových skupin pro žáky ze ŠD 

Keramika 1 

Keramika 2 

Keramika 3 

Keramika 4 

E-twinning 

Výtvarný kroužek 

Florbal 1 

Florbal 2 

Sportovní hry 1 

Sportovní hry 2 

Hra na flétnu 1 

Knihovna 

Jóga 

Házená 1 

Házená 2 

Přírodovědný kroužek Felix 

 

 

 Péče o žáky se speciálními potřebami 

Logopedie 1 

Logopedie 2 

Logopedie 3 

Logopedie 4 

Logopedie 5 

Logopedie 6 

Logopedie 7 

Logopedie – projekt PROCOM 

 

 

Komentář: 
Oblast praktických činností a volitelných předmětů odpovídá personálnímu obsazení  

a orientaci školy na ekologickou výchovu, ve většině případů odráží zájmy žáků.  

Velký důraz dáváme také na posílení estetické, citové a osobnostní výchovy.  

Každý rok rozšiřujeme možnosti výuky informatiky, jazyků a volby povolání. 
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3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 
 

3.1 Základní údaje 

      

Učitelé             32   

Vychovatelky  4 

Asistentka pedagoga 10 

Speciální pedagog 5 

Ekonomka  1 

Školník - údržbář 1 

Uklízečky  4 

Správci hřiště  2 

 

 

 

3.2 Odborná kvalifikace 

 

Počet kvalifikovaných: 27, 

počet nekvalifikovaných: 5, pokračují pedagogické studium. 

 

Pět učitelé mají kvalifikaci speciální pedagogika a dva výchovné poradenství. 

 

S odpovídajícím ukončeným studiem je jmenován: 

výchovný poradce a kariérní poradce, 

dále na škole pracuje metodik prevence, metodik ICT, koordinátor EV a koordinátor 

ŠVP. 
Někteří učitelé jsou zváni pravidelně do porot soutěží MŠMT, zejména v těchto oblastech: 

Nj, Aj, Tv 

 

3.3 Vedení praxe 

 

Učitelé a vychovatelé vedli 3 studenty VŠ a 26 studentů SŠ při odborné praxi. 

 

Komentář:  
Někteří nekvalifikovaní pedagogové pokračují v příslušném studiu, případně jej zahájí. 

Kvalifikace chybí zejména u učitelů jazyků. Přesto, že potřeby úvazků se podařilo splnit, je 

nutné do budoucna hledat kvalifikované učitele tělesné výchovy a anglického jazyka. Podařilo 

se získat asistenta pedagoga pro žáky ze sociálně nevýhodného prostředí a asistenta pedagoga 

pro zdravotně postižené dítě.  
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4. ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO 

STŘEDNÍCH ŠKOL 
 

 

4.1 Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2019-2020 
 

Počet prvních tříd počet dětí přijatých 

do prvních tříd 

počet odkladů  

2 42 16 
 

 

přípravná třída 

 

počet  tříd počet dětí   

1 14  

 

 

4.2 Výsledky přijímacího řízení na střední školy 

 

 Žáci 9. tříd              celkem   37  

 

 podle oboru  

 

Obchodní akademie Pařížská Ústí n/L – OA    2 

Střední škola pedagogická - pedagogické lyceum  2 

Střední škola pedagogická – hotelnictví   2 

Střední škola pedagogická – sociální činnost   1 

Střední škola pedagogická – elektrikář   4 

Střední škola pedagogická – kuchař, číšník   1 

Střední škola pedagogická – instalatér   1 

Střední škola pedagogická – mechanik, opravář  1 

SŠ zdravotní Ústí n/L - zdravotnické lyceum   1 

SŠ zdravotní Ústí n/L - laboratorní asistent   1 

SŠ a MŠ Ltm – umělecký truhlář    1 

Gymnázium Lovosice      1 

VOŠ a SOŠ Roudnice n/L – ekonomické lyceum  1 

VOŠ obalové techniky Štětí – design interiéru  2 

VOŠ obalové techniky Štětí – obalová technika  2 

VOŠ obalové techniky Štětí – informační tech.  1 

SŠ Lesnická Křivoklát – lesní mechanizátor   1 

SOŠ technická a zahradnická - aplikovaná chemie  1 

SOŠ technická a zahradnická – chemik   1 
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SŠ Pohoda - cukrář      2 

SŠ Pohoda – kadeřník      1 

SŠ Pohoda – kuchař, číšník     2 

SŠ obchodu, řemesel a služeb Ústí n/L – cestovní ruch    1 

SŠ průmyslová a stavební Ústí n/L – strojní mechanik 1 

Industria Ústí n/L – kadeřník     1 

SŠ mediální grafiky a tisku Praha – reprodukční grafik 1 

Soukromá SOŠ (1.KŠPA) – ekonomika a podnikání  1 

 

 

 

 

 

 

Komentář 
Počet přijímaných žáků do prvních tříd vzrostl. Pro žáky prvních tříd máme výborné 

podmínky, obě třídy jsou umístěny v malé budově, ve velmi pěkném a klidném prostředí. Je tak 

usnadněn plynulý přechod dětí z MŠ do ZŠ. Se souhlasem zřizovatele jsme provedli opět zápis 

do přípravné třídy základní školy. O třídu byl velký zájem, je určena pro děti s odkladem 

povinné školní docházky. 

 Tradičně vysokou úroveň má systematická práce se žáky a jejich rodiči v rámci 

kariérního poradenství. Během osmého a devátého ročníku absolvují žáci mnoho akcí  

na podporu správného výběru další studijní cesty. Většina žáků 9. tříd se dostala do škol 

během prvního kola přijímacího řízení. 

 

V říjnu 2018 se všichni žáci 9. ročníků účastnili akce Techdays 

V listopadu 2018 se všichni žáci 9. ročníků účastnili výstavy Škola 2018 v Litoměřicích 

Žáci navštívili informační poradenské středisko ÚP Litoměřice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
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Komentář: 
 I v tomto roce ověřujeme školní vzdělávací program a jeho doplňky, modernizujeme 

vyučovací činnosti, stále více se zabýváme skupinovou výukou, činnostním a projektovým 

vyučováním. Přiměřená náročnost, důvěra ve schopnosti všech žáků, hledání stále nových 

přístupů charakterizuje většinu členů pedagogického sboru. Významné je procento 

vyznamenaných žáků včetně zdravotně postižených i žáků ze sociálně nepodnětného 

prostředí.  

 

Mimořádnou péči věnujeme žákům s vývojovými poruchami učení jak při vyučování, tak ve 

skupinách dyslekticko-ambulantních poraden. V mnoha třídách je několik zdravotně 

postižených žáků s individuálním plánem s doporučením k integraci z poradenských 

pracovišť. V této náročné práci považujeme za podstatné spolupracovat pravidelně s rodiči, 

PPP i SPC. Pro žáky sociálně znevýhodněné využíváme asistentku pedagoga, který pomáhá 

žákům překonat různorodé vzdělávací i výchovné obtíže. Mnoho žáků s logopedickými 

vadami využívá služeb logopedických asistentů.   

 

Rodiče žáků pravidelně informujeme o výsledcích vzdělávání na rodičovských schůzkách, 

pohovorech, konzultacích. Byla jmenována školní výchovná komise, která řeší závažné 

výchovné situace, záškoláctví apod. Dlouhodobě se snažíme o vyváženost informací, pozitivní 

motivaci, setkání s rodiči k prezentaci vydařených akcí, projektů i pobytů.  

Cíleně se věnujeme budování pozitivního klimatu školy. Pravidelně zjišťujeme, čeho si rodiče 

na naší škole váží a kde bychom se mohli zlepšit. 

 

Uvědomujeme si vzrůstající význam polytechnického vzdělávání pro manuální dovednosti 

žáků, a proto je v 7. ročníku zaveden předmět Technické práce ve spolupráci s Technickým 

klubem Litoměřice. Během půlročního kurzu se děti seznámí s prací s různými materiály, 

jednoduchými elektro pracemi a proniknou do tajů některých běžně užívaných přístrojů. 

Nadále pracujeme na výstavbě vlastních dílen, potřebných pro rozšíření polytechnického 

vzdělávání. 

 

Výsledky vzdělávání žáků ověřujeme také formou vnější evaluace  

 

pomocí testů SCIO: 
 

5.ročník – testy českého jazyka, matematiky a studijních předpokladů 

9.ročník - testy českého jazyka, matematiky a studijních předpokladů 

 

 

Komentář: 
 Výsledky evaluace ukazují na velmi velké rozdíly mezi výsledky žáků ve všech 

sledovaných oborech, předpokladech a kompetencích. Učitelé si na základě testování 

uvědomují nutnost efektivní práce s žáky se speciálními potřebami a vytvářejí si představu o 

možnostech hodnocení klíčových kompetencí. 
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6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 
      (rizikové chování) 

 

BESEDY A PROGRAMY, PREVENCE 
 

Datum Předmět Třída Téma 

Září Dopravní výchova 4.ročník Cyklista, dopravní předpisy 

  Zdravotní výchova 6.ročník Čas proměn, beseda o dospívání 

 Dopravní výchova výběr 

Cyklopeloton, bezpečná doprava 
na kole, Akce Zdravého města 
Litoměřice 

 Dopravní výchova 1.ročník Bezpečná cesta do školy 

Říjen    

 Environmentální výchova PT Program SEVER 

 Mimořádné situace 5.ročník 
Ukázka práce záchranného 
systému – VZS – Tvůj ochránce 

 Jak se nestát závislákem 7.ročník  

 Den prevence Celá škola Prevence – projektový den 

    

 Den 
Prevence Zdravotní výchova PT Vlastní bezpečí 

 Zdravotní výchova 1.ročník Žijeme se psy 

 
Bezpečný pohyb a zdravotní 
výchova 2.ročník Osobní bezpečí. Policie ČR 

 Dopravní výchova 2.ročník Dopravní výchova v praxi 

 Osobnostní výchova 2.ročník Kamarádství (TU) 

 Zdravotní výchova 2.ročník Nebezpečné látky (PPP) 

 Zdravotní výchova 3.ročník První pomoc, ČČK Litoměřice 

 Dopravní a zdravotní výchova 3.ročník Počítej se vším (TU) 

 Dopravní a zdravotní výchova 4.ročník S mapou nezabloudím 

 Dopravní výchova 4.ročník Dopravní výchova v praxi 

 Zdravotní výchova a bezpečnost 5.ročník 
Žijeme spolu, známe se (zvířata), 
Oper o.s. 

 
Prevence rizikového chování, 
požární výchova 5.ročník Požáry (škola) 

 Chování v mimořádných situacích 6.ročník 
Jak se zachovat, když nastane 
mimořádná situace 
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 Požární výchova 6.ročník 
Exkurze k hasičskému 
záchrannému sboru 

 Dopravní výchova 6.ročník Dopravní výchova v praxi 

 Prevence kriminalitiy 7.ročník Městská policie 

 Zdravotní výchova 7.ročník První pomoc, ČČK Litoměřice 

 Rizikové chování 8.ročník Závislost a my, PPP 

 Zdravotní výchova 8.ročník Fair-play 

 Zdravotní výchova 9.ročník DDM AIDS 

  Rizikové chování 9.ročník Štěstí přeje připraveným 

 Primární prevence 7.ročník Jak se nestát závislákem 

Listopad    

 S jídlem si nehrajeme 7.ročník  

 Environmentální výchova PT Program SEVER 

 Den Země Celá škola  

 Fair-trade 1.stupeň  

 Technické hry 2.stupeň  

Prosinec    

 Společně nám to půjde lépe 1.stupeň  

 Svět kolem nás 2.stupeň  

 Vánoční návštěva Hospicu 1.stupeň  

 Vánoční jarmark Celá škola  

Leden    

 Dopravní výchova 4.ročník Program dopravní výchovy 

Únor    

 Školské fórum výběr  

 Čas proměn 7.ročník  

Březen    

 ČS – abeceda peněz 4.ročník Finanční gramotnost 

 Mladé fórum výběr  
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 Jeden svět 6. 7.ročník  

 Primární prevence 6.ročník Jsi online 

Duben    

 Dopravní výchova 2.ročník 
Dětský den bez úrazů na 
dopravním hřišti 

 Dopravní výchova 4.ročník 
Dětský den bez úrazů na 
dopravním hřišti 

 Den Země Celá škola  

Květen    

 Planeta Země 2.stupeň  

 Ukázka IZS PT aktivity záchranných složek 

Červen    

 Rizikové chování 9.ročník aktivity záchranných složek 

 

 
Další aktivity: 
 
Sociometrické šetření ve spolupráci s PPP Litoměřice. 
Program intervence 
Schůzky rodičů 
Klub mladého diváka 

 
 
 
 
 

Zapojení do projektů prevence 
 

Čas proměn 
 
Program pro osvětu dívek 7. ročníku, zdravotní výchova, hygiena. 
 
 

 
 

Bezpečně na internetu 
 

PROJEKT LINKY BEZPEČÍ, film, besedy, práce s internetem (kyberšikana a 
bezpečí na internetu) 
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Projekt „Měj svůj život pod kontrolou“ 

 
Celoškolní projekt na téma prevence, probíhá vždy v měsíci říjnu 

 
 

Bezpečně do školy 
Dopravní výchova 1.-5.ročník 

 

 

Zdravé zuby  
1.stupeň 

 

Týden primární prevence pro žáky ZŠ  
– Jak se nestát závislákem 

 

Interaktivní hra pro náctileté – PPP Litoměřice 
 

 

 

 

SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI A ORGANIZACEMI  

  

využíváme forma spolupráce 

PPP Šetření, porady, přednášky 

SVP Šetření, porady, přednášky 

Policie ČR Přednášky, semináře, akce 

Městská policie Při Dni Prevence  

OHS Přednášky 

CČK Přednášky, kurzy pro pedagogy 

OSPOD (OPD) Záškoláctví, problémové rodiny 

SPC Šetření, porady, přednášky 

Orgány státní správy Šetření, porady 

Odborníci Šetření, porady 

Nestátní zařízení Sever, Farní 

charita, sdružení ShineBean 
Spolupráce na projektech, přednášky 

Jiné (jaké): ICM, K centrum Přednášky a besedy 
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Konkrétní výsledky strategie MPP za tento školní rok: 

Podařilo se: 

1. Den prevence a ochrany člověka za mimořádných situací 

2. Spolupráce s preventivní skupinou Policie ČR, kurátory MěU Litoměřice 
 

Komentář: 
Co pro nás vyplývá z hodnocení MPP jako hlavní cíle pro tvorbu MPP pro další školní rok:  

 

1. Větší zapojení rodičů do problematiky nejen prevence 

2. Pokračovat v MIŠ a spolupráci s PS Policie ČR 

3. Psát další projekty a shánět finance  

 

 

 

 

 

 

 

7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH 

PRACOVNÍKŮ (DVPP) 
 

 

7.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 

    

a) Studium v oblasti pedagogických věd 

3 x UJEP Ústí nad Labem, 2.stupně 

1 x Masarykova univerzita Brno 

1 x Universita Karlova Praha  
  
  

7.2 Studium k prohlubování odborné kvalifikace 
 

 

 Žádné neprobíhalo   
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7.3. Další semináře a kurzy 
 

 

Dlouhodobé: 

 

Brána jazyků otevřená, 60 hodin – anglický jazyk B1 - Hillmichová                            
 

 

Září – Inkluze – p. Veselá 

2. pololetí – „Žák cizinec“ – 3 školení 

 

 

Komentář: 
 Někteří učitelé, kteří nesplňovali kvalifikační předpoklady, si doplnili a doplňují 

kvalifikaci odpovídajícím studiem na vysoké škole. Množství a pestrost seminářů pro 

pedagogy odpovídá organizačním a finančním možnostem školy.  

 

 
8. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

 

8.1 Výjezdy žáků 

 
Datum Místo Účel Třída Dny 

Září Sloup v Čechách 

Adaptační pobyt 

6. A,B 3 

 Varhošť 

Naučný výlet 

3.ročník 1 

Říjen Lovoš 

Naučný výlet 

3.ročník 1 

 Liberec 

IQlandie 

8.ročník  

Prosinec Praha 

Planetárium 

4.5.ročník 1 

 Radobýl 

Naučný výlet 

3.ročník 1 

Leden Telnice 

Lyžařský výcvik a ozdravný pobyt 

1.stupeň 5 

Únor Telnice 

Lyžařský výcvik a ozdravný pobyt 

Výběr 5 

duben Lhotsko  

Ozdravný pobyt  

     1.ročník  5 

 květen Sloup v Čechách  

Ozdravný pobyt 

8. ročník 5 
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 Chorvatsko 

Ozdravný pobyt 
Výběr 1. 
stupeň 9 

červen Sloup v Čechách  

Ozdravný pobyt 1. ročník  
5 

 Jiřetín pod Jedlovou 

Ozdravný pobyt 2. ročník  
5 

 

 

 

 

 

8.2 Akce, které škola pořádá, nebo spoluorganizuje 

 
Datum Název druh akce 

Září Lesní stezka Zábavná vědomostní soutěž pro žáky 1.stupně 
nejen z přírodovědy. 

  

Den Mazlíčků Den chovatelů domácích zvířat, výstava pro MŠ a 
veřejnost 

Říjen „Den zdravé výživy“ Zábavně – naučné nedělní odpoledne v areálu 
malé budovy – stanoviště k zdravému způsobu 
života, pro veřejnost a žáky. 

 

Odpoledne 
s fairtradem 

Pečou s námi maminky fairtradové svačinky 
Tvořivé odpoledne pro rodiče s dětmi. 

 

Den Prevence Projektový den celé školy – prevence rizikového 
chování, besedy, výstavy, aktivity, exkurze ve 
spolupráci s institucemi, které se zabývají 
prevencí 

  

Týden pomoci Týden akcí na podporu africké školy a útulku psů 

listopad Strašidelná 
diskotéka 

Zábavné odpoledne školní družiny s tancem a 
soutěžemi 

 Strašidelný den Projektový den 1,2, PT a ŠD 

 

Světový den 
Ekoškol 

 

prosinec Čertovská diskotéka Zábavné odpoledne pro děti ŠD 
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 Tvořivé sobotní 
odpoledne 

„Společně nám to půjde lépe“ – ruční, výtvarné 
aktivity pro děti a rodiče 

  

Mikuláš Mikulášská nadílka žáků ve třídách školy 

 

Vodní hry Sportovní dopoledne v krytém bazénu 2.stupeň 

 

Bruslení Projektový den na zimním stadionu 

 

Čertovské učení Projektový den pro PT a 1.ročník 

 

Kouzlo vánoc Projektový tvořivý den, příprava na vánoční 
jarmark 

 

Vánoční jarmark Výstava výrobků žáků z projektového dne, 
vánoční vystoupení pro rodiče 

 

  

 

Vánoce Hospic Představení a dárečky vlastní výroby pro pacienty 
Hospic 

Leden Karneval Hry, tanec a soutěže pro ŠD a 1.stupeň 

 

Sportovní den 
v bazénu 

Program pro žáky 1. stupně v krytém bazénu 
Litoměřice 

Únor Karneval Akce školní družiny se soutěžemi  

 

Fórum mladých Setkání žáků nad problémy školy a města za 
podpory Zdravého města Litoměřice  
 

Březen Noc s Andersenem Program našich pedagogů a knihovny 
v Litoměřicích se čtením a přespáváním 

 Ples SRPDŠ Koliba Společenské setkání rodičů a pedagogů s hudbou 
a tancem 

 

Valíkovo tvoření Společné tvoření 1. stupně 
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Lední hry Sportovní den pro žáky 2. stupně na zimním 
stadionu 

Duben Den Země Projektový den pro Zemi, s tématem „bezpečně ve 
škole i do školy“ 

 

Čarodejnický rej Zábavné odpoledne školní družiny s tancem a 
soutěžemi 

 

Ukliďme město Akce Ekotýmu na podporu životního prostředí 

 

Den otevřených 
dveří 

Prezentace školy s prohlídkou pro rodiče a 
veřejnost 

Květen Procházka po Zemi Sobotní akce pro rodiče s dětmi ke Dni Země 
organizovaná střediskem SEVER za pomoci 
našich žáků 

  

Den bez úrazu Program prevence školní družiny, zábavné úkoly, 
aktivity 

 

Vítání občánků Pásmo písní a básní pěveckého kroužku pro 
rodiny – akce městského úřadu 

  

Sportovní den 
v bazénu 

Program pro žáky 2. stupně v krytém bazénu 
Litoměřice 

Červen Den dětí Celodenní program pro děti 1. stupně k jejich 
svátku s pomocí 9. ročníku 

 

Valíkovo odpoledne 
 

Zábavné odpoledne pro rodiče a hosty 1. stupně, 
představení žáků, soutěže a a zábavné stanoviště, 
občerstvení v přírodním areálu malé budovy 

 

Vysvědčení pro 9. 
ročník 

Slavnostní předávání vysvědčení pro 9. ročník 
v modrém salónku v KD  Litoměřice 

 

 
 

 

8.3 Školní soutěže 

 
 
přehazovaná starší dívky 
O nejkrásnějšího mazlíčka 
Sběr papíru 
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Sběr PET lahví 
Bi olympiáda 
D olympiáda  
Čj olympiáda,  
Nj olympiáda 
Aj olympiáda kategorie mladší  
Aj olympiáda kategorie starší  
M Pythagoriáda 
Z olympiáda 
M Klokánek  
Př Klokan,  
                          

 

8.4 Kulturní představení pro děti 

 

Datum Zařízení Třída 

Září Kino PT 

 Muzeum LT 4.A,B 

 Knihovna KHM PT 

 Galerie LT PT 

Říjen Knihovna KHM 1.ročník 

 Kino  PT, 1.AB 

 Divadlo 2.A,B 

Listopad Divadlo 1.A,B 

 Galerie PT 

 Divadlo 2.A,B,3.A,B 

Prosinec Divadlo 1.A,B 

 Kino PT, 1.ročník 

 Kino 2.stupeň 

Leden Divadlo 2.-4.ročník 

 Divadlo 1.ročník 

 KMD Praha, divadlo ABC Výběr 

 Divadlo ŠD 
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Únor   

Březen KMD Praha výběr 

Duben Kino Máj 2.stupeň 

 Škola ŠD 

  DDM Rozmarýn 3.A 

Květen   

Červen   

 

8.5 Další aktivity pro žáky 

 

 Pasování čtenářů – Okresní knihovna Litoměřice, 2. A  

Základy podnikatelství pro 6. -7. ročník  

 Výhody prodlouženého studia pro 8. a 9. ročník  

 Výstava Škol 

 Den otevřených dveří ISŠ  

 Školní výchovný program Dospívání pro 6. ročník   

 Klub mladých čtenářů, diváků a posluchačů 

 Zábavná odpoledne (Mikulášská, Halloween) 

 Vystoupení pro rodiče, zpěv a recitace 1. stupeň 

 Vítání občánků 

 Dětský Den bez úrazů   

 Národní dny bez úrazů 

 Zdravé zuby – program pro 1. stupeň 

 Dopravní výchova – DDH, 4. ročník 

 

8.6 Školní časopisy a e-dokumenty vydávané školou 

  

  

 Články v tisku, na www.skolanavalech.cz a facebookové stránky 

(základka Na Valech). 

  

  

 

 

 

 

http://www.skolanavalech.cz/


 

                                                                             

Výroční zpráva 2018/2019  Strana 25 (celkem 38) 

8.7  Účast  ve vyšších  soutěžích - sport 

  

Charakteristika Třída 

Litoměřice  

Běh do Máchových schodů 
Výběr, škola 

Cyklo štafeta 
Výběr 

Florbal 
Výběr 

Turnaj v kopané 
PT 

Vybíjená 
1.stupeň 

Plavání starší žáci 
2. stupeň 

Mc Donalds CUP (fotbal) okrsek 
2. stupeň 

Preventan CUP (florbal) 
4. -5. r. 

Mc Donalds CUP (fotbal) 
2. -3. r. 

Okres  

Plavání 
1. stupeň 

Atletický čtyřboj 
 

Aerobic 
2. stupeň 

Házená 
1.stupeň 

Přehazovaná 
2.stupeň 

Pohár rozhlasu 
2. stupeň 

Bendy hokej 1. a 2. ročník 

Atletika 
1. stupeň 

OVOV 
2.stupeň 

Cyklistika 
výběr 

Vybíjená 
1. stupeň 

Kraj  

Atletika 

1.stupeň 
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8.8 Účast ve vyšších  soutěžích - ostatní 

 

Název Třída/kategorie 

Litoměřice   

Lesní stezka 1.stupeň 

Zdravé vaření a výživa 
Družstva 1.stupně a 

2.stupně 

okresní kolo   

Podzimní poznávání rostlin výběr 

Zeměpisná olympiáda Výběr 

Zimní přírodovědná soutěž výběr 

Dějepisná olympiáda  

Anglický jazyk  

Český jazyk  

Výtvarná soutěž DDM „Kultura v různých koutech 
světa“ výběr 

Výtvarná soutěž DDM  výběr 

Výtvarná soutěž DDM  výběr 

Výtvarná soutěž  Výběr 

Mladý záchranář  výběr 

Matematický klokan   

Biologická olympiáda kategorie D 6. a 7. Ročník 

Biologická olympiáda kategorie C 8. a 9. ročník 

Dopravní soutěž 2.stupeň 

Jarní poznávání rostlin výběr 

 

         

Komentář: 
 Vysoký počet akcí, výjezdů, soutěží a dalších aktivit umožňuje žákům zapojit se  

do života školy na základě svých schopností a zájmů. Nabídka je tradičně hodnocena rodiči 

žáků jako dostatečná a velmi pestrá. 

 

 



 

                                                                             

Výroční zpráva 2018/2019  Strana 27 (celkem 38) 

9. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ 

ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ A VÝSLEDKY DALŠÍCH KONTROL 
 

Útvar kontroly a interního auditu Města Litoměřice 

 

V kontrolovaných oblastech nebyly zjištěny nedostatky a neoprávněné náklady 

 

Česká školní inspekce – říjen 2018 

 

V kontrolovaných oblastech nebyly zjištěny nedostatky   

 

 

10. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY  

 

Výsledky hospodaření Základní školy Litoměřice, Na Valech 53 za rok 

2018 

 
Příspěvkovou organizaci Základní školy Litoměřice, Na Valech 53 tvoří a na jejím hospodaření  

se podílejí dvě střediska: základní škola (ZŠ) a školní družina (ŠD). Jednotlivá střediska hospodaří  

s následujícími prostředky: 

  

státní prostředky (UZ 33353 přímé náklady- mzdy, odvody, FKSP, ONIV)  

 

 

II. provozní prostředky (dotace od zřizovatele na provoz, mzdy, Projektové dotace od zřizovatele  

(Dotační program – Zdravé město Litoměřice, Projekt „Škola plná života“) 

 

 

III. vlastní prostředky dle jednotlivých středisek: 

ZŠ – pronájem běžným učeben, multimediální učebny, tělocvičny, školních prostor + jiné ostatní výnosy 

 

 

IV. Čerpání fondů - rezervní fond, účelové fin.dary – Women for Women, Světýlko, TEREZA – Ikea,  

ČS, a.s. 

 

 

V.  Dotace – Farní charita  -  mzdy asistenta pedagoga + odvody SP, ZP, FKSP 

 

 

VI. MŠMT -  UZ 33063 Šablony 
 

 

 

I. Státní prostředky 

 
I. 1. - výnosy 

Přímá dotace na vzdělávání UZ 33353 22.153.925,00Kč 

Celkem 22.153.925,00Kč 
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I. 2. - náklady 

Prostředky UZ 33353 byly v celé výši vyčerpány. Rozpočet na učebnice, učební pomůcky, osobní ochranné 

pomůcky a ostatní neinvestiční výdaje byl v roce 2018 plně dostačující. 

 

Zdroj Rozpočet Čerpání 

  platy OPPP odvody FKSP Náhr.nem. ONIV 

UZ 33 353 22.153.925,00 15.879.594,00 85.000,00 5.410.960,00 319.099,00 70.705,00 388.567,00 

CELKEM 22.153.925,00 15.879.594,00 85.000,00 5.410.960,00 319.099,00 70.705,00 388.567,00 

 

 

 

 

 

 

 

II. Provozní prostředky – zřizovatel 

 

II.1. - výnosy 

Neinvestiční příspěvek na provoz 1.573.000,00Kč 

Neinvestiční příspěvek na energie 1.301.046,32Kč 

Neinvestiční příspěvek na mzdy 731.000,00Kč 

  

Účelové granty  - Škola plná života 15.800,00Kč 

Úroky z běžných účtů 1.426,03Kč 

Úplata ŠD 107.500,00Kč 

MÚ – příspěvek na lyžařský výcvik 20.800,00Kč 

Věcné dary – Univerzita J. E. Purkyně 27.690,70Kč 

Celkem 3.778.263,05Kč 

 

II.2. – náklady 

 

Neinvestiční příspěvek na provoz byl čerpán: 

 

 spotřeba materiálu – použito na čistící a úklidové prostředky, kancelářské potřeby, knihy, školní 

materiál, léky, tonery + copypapír, potřeby na provoz šk.hřiště, drobný mat.na opravy, drobný inventář 

 spotřeba energií  

 opravy - 

- běžné opravy – malířské a lakýrnické práce, opravy a revize strojů, přístrojů a zařízení, revize, výměna 

podlahových krytin 

 služby, náklady na reprezentaci + cestovné -  poštovné, telefonní poplatky, odvoz odpadů, školení, 

nájemné, internet + upgrade software, vybavení ICT učebny, nádrže na dešťovou vodu, kompostér, 

odpadkové koše aj. 

 DDHM -   nábytek do tříd a kabinetů, šatní skříně, tabule, NTB, tiskárna, čistič oken a koberců, 

radiomagnetofony, vybavení ICT učebny, nádrže na dešťovou vodu, kompostér, odpadkové koše aj. 

 ostatní – pojistné proti škodám, odpisy, pokuty a penále, odvody SP,ZP, FKSP, zák.poj.Kooperativa – 

čerpání FO,  
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Spotřeba materiálu + DDHM 884.038,29Kč 

Spotřeba energií 1.301.046,32Kč 

Opravy  371.,941,58Kč 

Služby, náklady na reprezentaci + cestovné 288.763,32Kč 

Ostatní 47.132,60Kč 

Mzdové náklady – správci hřiště + správci sítě 731.000,00Kč 

Účelové granty – spotřeba materiálu 15.800,00Kč 

Poplatky bance z běžných účtů 10.240,94Kč 

Čerpání úplaty ŠD 107.500,00Kč 

MÚ – příspěvek na lyžařský výcvik 20.800,00Kč 

Celkem 3.778.263,05Kč 

 

 

 

 

III. Hospodářská činnost 

 

III.1. - výnosy 

 

Výnosy z pronájmu 128.355,00Kč 

Celkem         128.355,00Kč 

 

III.2. - náklady 

 

 spotřeba materiálu, úhrada části energií,  opravy) 

Náklady VČ 58.523,28Kč 

Celkem 58.523,28Kč 

 

     IV. Čerpání fondů 
 

IV.1. - výnosy 

Účelový finanční dar - Delfín 3.200,00Kč 

Rezervní fond 122.212,39Kč 

Účelový finanční dar – Obědy pro děti  16.999,00Kč 

Účelový finanční dar – Česká spořitelna a.s. 6.000,00Kč 

Účelový finanční dar – TEREZA  - Ikea 28.000,00Kč 

Celkem 176.411,39Kč 

 

IV.2. - náklady 

Drobný materiál – finanční gramotnost – Česká spořitelna, a.s. 6.000,00Kč 
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Drobný materiál na kroužky keramiky a Jógy – účel.dar Delfín 3.200,00Kč 

Rezervní fond – čerpání na učební pomůcky, podl.krytiny, DDHM 122.212,39Kč 

Služby -  stravné 16.999,00Kč 

Účelový finanční dar –  TEREZA Ikea – potraviny, služby, DDHM-nádrže na 

dešťovou vodu 

28.000,00Kč 

Celkem 176.411,39Kč 

 

 

 

V. Dotace na mzdy – Farní charita 
 

V.1. - výnosy 

Dotace  135.186,00Kč 

Celkem 135.186,00Kč 

 

V.2. - náklady 

Mzdové náklady 135.186,00Kč 

Celkem 135.186,00Kč 

 

 

 

 

VI. MŠMT -  UZ 33063 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - 

Šablony 
 

V.1. - výnosy 

Dotace - Šablony 520.434,00Kč 

Celkem 520.434,00Kč 

 

V.2. - náklady 

Spotřeba materiálu + DDHM 106.500,00Kč 

Opravy, cestovné, školení 108.456,00Kč 

Mzdové náklady  305.478,00Kč 

Celkem 520.434,00Kč 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                             

Výroční zpráva 2018/2019  Strana 31 (celkem 38) 

Hospodářský výsledek 2018 
 

Finanční prostředky Poskytnuto Použito Rozdíl 

Státní prostředky 22.153.925,00Kč 22.153.925,00Kč 0,00 Kč 

MÚ - provozní prostředky 3.047.263,05Kč 3.047.263,05Kč 0,00 Kč 

MÚ – mzdové prostředky 731.000,00Kč 731.000,00Kč 0,00 Kč 

Hospodářská činnost 128.355,00Kč 58.523,28Kč 69.831,72 Kč 

Čerpání fondů 176.411,39Kč 176.411,39Kč 0,00 Kč 

Farní charita 135.186,00Kč 135.186,00Kč 0,00¨Kč 

Šablony  520.434,00Kč 520.434,00Kč 0,00 Kč 

C E L K E M 26.892.574,44Kč 26.822.742,72Kč 69.831,72 Kč 

 

 
Hospodářský výsledek roku 2018, činil 69.831,72Kč. 
 
 

Radou města Litoměřice bylo schváleno převedení částky  59.831,72Kč do rezervního 
fondu školy 
a převedení částky 10.000,00Kč do Fondu odměn. 

  

 

 

 

 

 

Kalendářní rok - Základní školy Litoměřice, Na Valech 53 – čerpání  1.pol. 

2019 

 

I. Státní prostředky + ostatní 
 

schválená dotace na rok 2019 

Platy celkem 18.111.143,00Kč 

OPPP 100.000,00Kč 

odvody 6.191.788,00Kč 

FKSP 362.226,00Kč 

ONIV 436.988,00Kč 

Celkem 25.202.145,00Kč  
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čerpání 1.pololetí 2019 

 
výnosy 

 

Přímá dotace na vzdělávání UZ 33353  12.235.809,72Kč 

Celkem 12.235.809,72Kč 

 

 

I. 2. - náklady 

 

 

 

Zdroj Čerpání Čerpání 

  platy OPPP odvody FKSP Náhr.nem. ONIV 

UZ 33353 12.235.809,72Kč 8.780.864,00 42.100,00 2.985.499,00 176.058,72 22.072,00 229.216,00 

        

CELKEM 12.235.809,72Kč 8.780.864,00 42.100,00 2.985.499,00 176.058,72 22.072,00 229.219,00 

 

 

 

 

 

 

 

I. Provozní prostředky – zřizovatel 

 

Schválená dotace na rok 2019 

Neinvestiční příspěvek na provoz 2.939.000,00Kč 

z toho: hřiště – provoz 10.000,00Kč 

internet + Licence Microsoft 30.000,00Kč 

výměna podlahových krytin 280.000,00Kč 

obnova a oprava majetku 426.759,00Kč 

malování  100.000,00Kč 

režijní výdaje 727.241,00Kč 

podpora projektů – vzdělávání pro udržitelný rozvoj 10.000,00Kč 

pronájmy 75.000,00Kč 

energie 1.280.000,00Kč 

Neinvestiční příspěvek na mzdy 761.000,00Kč 

Investiční příspěvek – multimediální tabule 2ks 230.000,00Kč 

 

 

 

 

čerpání 1.pololetí 2019 
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výnosy 

Neinvestiční příspěvek na provoz + energie 1.339.300,00Kč 

Neinvestiční příspěvek na mzdy 373.700,00Kč 

Úroky z běžných účtů 695,63Kč 

Dotace MÚ – LZV + indiv.dotace na LZV 28.500,00Kč 

Úplata ŠD 67.200,00Kč 

MÚ Účelové granty – „Škola plná života“ 13.125,00Kč 

Celkem 1.822.520,63Kč 

 

 

náklady 

Spotřeba materiálu  137.450,74Kč 

DDHM  268.426,00Kč 

Spotřeba energií 621.561,00Kč 

Opravy  18.039,00Kč 

Služby 194.279,81Kč 

 

Ostatní (cestovné, náklady na reprezentaci, odpisy. zák.pojištění, školení, ostatní 

nákl.) 

28.410,00Kč 

Mzdové náklady – správci hřiště + správci sítě 373.623,54Kč 

Dotace MÚ - LZV 28.500,00Kč 

Účelové granty MÚ 8.960,00Kč 

Poplatky bance z běžných účtů 5.752,15Kč 

Čerpání úplaty ŠD 15.182,50Kč 

Celkem 1.700.184,74Kč 

 

 

Hospodářský výsledek 1.pololetí 2019 
 

Finanční prostředky Poskytnuto Použito Rozdíl 

Státní prostředky 12.235.809,72Kč 12.235.809,72Kč 0,00 Kč 

Provozní prostředky 1.822.520,63Kč 1.700.184,74Kč 122.335,89 Kč 

Hospodářská činnost 51.580,00Kč 0,00Kč 51.580,00 Kč 

Čerpání fondů 1.900,00Kč 1.900,00Kč 0,00Kč 

Výzva 22 - Šablony 42.880,00Kč 42.880,00Kč  

C E L K E M 14.154.690,35Kč 13.980.774,46Kč 173.915,89 Kč 
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11. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A 

MEZINÁRODNÍCH PROJEKTŮ 
 

 

Výchovu ke zdraví a zdravé výživě posílí zapojení školy do projektů MŠMT: 

„Ovoce do škol“ a „Mléčné výrobky do škol“. Žáci 1. stupně mají nárok na ovoce 

zdarma a všichni žáci si mohou kupovat dotované mléčné výrobky. 
 

 

Základní škola je od září 2014 partnerem projektu: „Systémová podpora inkluzivního 

vzdělávání v ČR“. V tomto projektu se pod vedením našeho speciálního pedagoga ověřují 

metodické materiály určené asistentu pedagoga pro sociálně znevýhodněné žáky. Projekt je 

řízen Univerzitou Olomouc a organizací Člověk v tísni. 

 

 

Navázali jsme spolupráci s organizací Women for women o.p.s. Tato organizace nám 

financuje obědy pro žáky, jejihž rodiny jsou v tíživé finanční a sociální situaci. Projekt má 

název „Obědy pro děti“. 

 

 

 

Ekoškola 

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním 

cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na 

životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.  

Průběh programu 

Vzdělávací program je určen pro základní a střední školy. Žáci a učitelé spolu aktivně 

spolupracují a velká část zodpovědnosti je ponechána žákům. Žáci jsou povzbuzováni ve své 

aktivní roli a jsou vedeni k odpovědnosti za svoje jednání. Postup práce je určen 7 kroky, které 

školu a její Ekotým provedou celým programem a zaručí naplnění kriterií pro získání 

mezinárodního ocenění. 

V tomto školním roce se zabýváme třemi tématy: životní prostředí, odpady a hospodaření 

s vodou. 

Duben 2016 – obhájen titul ekoškola na 4 roky 
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Projekty spolupráce a partnerství se zahraničními školami 
 

Projekt e-Twinning            

 

Smyslem aktivit je zlepšit znalost anglického jazyka u žáků 1. stupně a navázání 

přátelství s dětmi evropských zemí. eTwinning je aktivita podporující mezinárodní spolupráci 

škol v Evropě prostřednictvím ICT nástrojů. 

 

  Žáci se dorozumívají prostřednictvím anglického jazyka a se slovenskými dětmi také 

mateřského jazyka. Vytváří jednoduché pracovní listy, které si navzájem posílají. V průběhu 

roku se věnují tématům z oblasti životního prostředí. (www.etwinning.cz) 

 

Další rozvojové projekty, granty, dlouhodobé spolupráce 
 

 

 

Školní recyklační program „RECYKLOHRANÍ“  
cílem je realizace zpětného odběru baterií a elektrozařízení spojený 

s osvětovou činností, body získané odběrem umožňují získat drobné dárky 

pro aktivní žáky 
 

 

 
 

 

 

12. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 
 

 

Škola byla pověřena Ústeckým krajem pořádáním vzdělávání: Kurz pro doplnění 

základního vzdělávání poskytovaného základní školou. 

 

Dále podporuje další vzdělávání ve svých prostorách pronájmem, případně 

organizační či lektorskou pomocí dalším vzdělávacím institucím: 

 

PC Ústí nad Labem 

NIDV Ústí nad Labem 

PPP Litoměřice – pravidelné porady MP a VP v našich prostorách 

http://www.etwinning.cz/
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SEVER Litoměřice – spoluorganizace krajské konference ekologické výchovy se semináři 

pro pedagogické pracovníky 

Úřad práce Litoměřice 

Nakladatelství FRAUS 

 

  

 

Závěr: Škola je hojně vyhledávána pro organizaci seminářů a kurzů pedagogických 

pracovníků. Vzdělávací akce navštěvují učitelé naší školy nejen jako účastníci, ale i jako 

lektoři.
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13. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY NA TÉMA UDRŽITELNÉHO 

ROZVOJE 
  

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

-  

2) Projekty 

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

- Lyžařský kurz, Týden zdraví, Normální je nekouřit, 

Orientační běh, Ovoce do škol, Ozdravné pobyty 

b. zaměřené na globální odpovědnost a fairtrade: 

- Den Země, Dětské fórum, Fairtradové vaření,  

c. ekologické výchovy: 

- Den zvířat, Planeta Země, Recyklohraní, Ekotým 

d. jiné:  

- preventivní akce k bezpečnosti  

- Bezpečná cesta do školy, Karambol, IZS tvůj ochránce, Den 

prevence, pravidelné třídnické hodiny 
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14. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, 

ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI 

PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ. 
 

Na škole nepracuje žádná odborová organizace. Důležitými partnery při plnění hlavního 

úkolu – výchova a vzdělávání mládeže – jsou zejména: 

 

 Zřizovatel 

 Poradenská zařízení: Pedagogicko psychologická poradna, Speciálně 

pedagogické centrum 

 Ostatní školská zařízení ve městě 

 Ostatní příspěvkové organizace města 

 Neziskové organizace, zejména Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice 

 Dětské a mládežnické organizace 

 Správa CHKO České středohoří 

 Okresní muzeum a galerie Litoměřice 

 Okresní knihovna Litoměřice 

 Policie České republiky 

 NIDV 

 Pedagogické centrum 

 ZŠ Velvary 

 Česká hospodářská komora 

 a další, viz. např. partneři v oblasti prevence 

 

 

 

 

 

 

Všem rodičům, organizacím i jednotlivcům, zřizovateli  

děkujeme za spolupráci a podporu. 

 

 

 

 

V Litoměřicích                               datum. 31. srpna 2018 

 

ředitel školy 

Mgr. Petr Klupák 

 

 

 

 


