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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

ŠKOLA 

Název: Základní škola a Mateřská škola Liběšice 
Adresa: Liběšice 170, 411 46 Liběšice 

Právní forma: příspěvková organizace 

IČO: 75019639 

IZO: 102 317 089 

REDIZO: 600 081 761 

 od 1. 1. 2005 zařazena do rejstříku škol 

 

Vedení školy: Mgr. Venuše Havlíková, ředitelka školy, 8. 6. 2012 se vzdala funkce 

 Mgr. Jana Laňková, zástupce ředitele školy, od 18. 6. 2012 pověřena 

 řízením školy 

 Mgr. Jan Táborský, ředitel školy od 22. 8. 2012 

Kontakt: tel.: +420 416 798 131 

 +420 724 939 799 

 fax: +420 416 798 131 

 e-mail: zs@libesice.cz 

 web: http://www.zs.libesice.cz 

ZŘIZOVATEL 

Název: Obec Liběšice 

Adresa: Liběšice 6, 411 46 Liběšice 

Kontakt: tel.: +420 416 798 112 

 e-mail: obec@libesice.cz 

 web: http://www.libesice.cz 

IČO: 00263893  

DIČ: CZ00263893 
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SOUČÁSTI ŠKOLY 

Základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace má 5 součástí: 

 

Součásti IZO Kapacita 

Mateřská škola 107565358 55 

Základní škola 102317089 300 

Školní družina 116500549 140 

Školní klub 181000610 30 

Školní jídelna pro MŠ i ZŠ 102753563 300 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUČÁSTECH ŠKOLY 

Součásti Třídy/oddělení Počet 
dětí/žáků 

Žáci na třídu Žáci na 
pedagoga 

Mateřská škola 3 55         18,3        13,75 

1. stupeň ZŠ   3* 66          22          8,25 

2. stupeň ZŠ 4 57          14,25          4,75 

Školní družina 2 57          28,5         28,5 

Školní klub 1 34          34         34 

Školní jídelna ZŠ x          175 x x 

Komentář: 
*V letošním školním roce byly sloučeny 2. a 3. třída a 4. a 5. třída. 
Počet žáků ve školním klubu zahrnuje i kroužky. 
Počet žáků na jednoho pedagoga je přepočten na všechny vyučující, kteří na daném 
stupni vyučují. 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 

Ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo mateřskou školu ve 3 třídách 55 žáků. Výuku 

zajišťovaly 4 učitelky včetně vedoucí MŠ. Výuka probíhala podle školního vzdělávacího 

programu pro předškolní vzdělávání s názvem „Objevujeme svět pro život“. 

Mateřská škola využívala vlastní dětské hřiště, které je vybaveno krytým pískovištěm, 

průlezkami a lavičkami. Stravování dětí zajišťovala školní jídelna nacházející se v objektu 

školy. Zde má mateřská škola vyčleněn svůj prostor, vybavený vyhovujícím nábytkem. 
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Zápis do mateřské školy proběhl dne 16. 4. 2012, přijato bylo celkem 15 dětí a pro příští 

školní rok je kapacita mateřské školy zcela zaplněna. Letos opustilo mateřskou školu 

15 školáků. 

Více informací o činnosti MŠ viz výroční zpráva uvedená v příloze č. 1. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

Základní škola je plně organizovaná, s devíti postupnými ročníky, soustředěnými v sedmi 

třídách. Ve školním roce 2011/2012 byla výuka na 1. stupni, z důvodu nižšího počtu žáků, 

organizována málotřídním způsobem. Hlavní předměty se ve spojených ročnících 

(2. a 3. ročník a 4. a 5. ročník) vyučovaly i nadále odděleně. Ročníky byly spojeny zejména 

v předmětech výchovného charakteru – výtvarné výchově, hudební výchově, tělesné 

výchově a při praktických činnostech. 

Ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo základní školu 123 žáků (konečný stav 

k 29. 6. 2012) docházejících z 19 vesnic, které spadají pod 9 obcí (Liběšice, Lovečkovice, 

Chotiněves, Horní Řepčice, Polepy, Levín, Úštěk, Drahobuz, Blíževedly). Průměrný počet žáků 

na třídu činil 17,6 žáka. Díky spojení tříd nemusela škola žádat o výjimku z počtu žáků. 

 

ŽÁCI PODLE ROČNÍKŮ K 29. 6. 2012 

Ročník 
Počet žáků 

celkem chlapci dívky 

1. 16 9 7 

2. 10 6 4 

3. 13 6 7 

4. 16 8 8 

5. 11 8 3 

1. st. 66 37 29 

6. 12 6 6 

7. 15 10 5 

8. 17 11 6 

9. 13 7 6 

2. st. 57 34 23 

∑ 123 71 52 
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ŠKOLNÍ DRUŽINA 

Ve školním roce 2011/ 2012 pracovala ve škole 2 oddělení školní družiny, která 

navštěvovalo 57 žáků, průměr na jedno oddělení činil 28,5 žáka. 

Činnost školní družiny probíhala podle vypracovaného celoročního plánu a podle 

školního vzdělávacího programu školní družiny. Snažili jsme se smysluplně zaplnit dětem 

volný čas po vyučování formou zájmového vzdělávání, spontánních činností, relaxací, hrou, 

individuální prací a motivačními projekty. 

V rámci školní družiny pracovaly zájmové kroužky pro žáky 1. stupně – kroužek 

dovedných rukou, vaření, vybíjená, hudební kroužek. Školní družina organizovala celou řadu 

akcí pro přihlášené děti, a také se významnou měrou podílela na organizaci akcí školy, např. 

organizace vánočního a velikonočního prodeje, vánočního koncertu a akademie, školy 

v přírodě, či meziškolního turnaje ve vybíjené. 

Provoz školní družiny byl přizpůsoben dojíždějícím žákům, zajišťován byl ráno 

od 6.00  do 7.45 hodin a odpoledne od 11.40 do 16.00 hodin. 

ŠKOLNÍ KLUB 

Školní klub zahrnuje jedno oddělení, kam docházelo 34 žáků včetně kroužků. Školní klub 

je oddychovým zařízením pro žáky 2. stupně. Klub jim byl k dispozici od 6.30 do 15.30 každý 

den a v době odpolední výuky zde mohli trávit volnou hodinu. 

Provoz klubu zajišťovala jedna vychovatelka. Mimo běžných relaxačních a výchovných 

činností nabízel klub i zájmovou činnost, na kterou docházeli i žáci 1. stupně a podobně jako 

školní družina se podílel na organizování akcí školy a na vánočním prodeji. 

 

ZÁJMOVÉ ÚTVARY ŠKOLNÍHO KLUBU PRO 1. I 2. STUPEŇ 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA 

Součástí školy je i školní jídelna, která se nachází přímo v objektu školy. Poskytuje 

stravování pro žáky ZŠ, děti z MŠ, zaměstnance školy a cizí strávníky. Kuchyně nabízí výběr 

ze dvou jídel a zároveň připravuje přesnídávky a odpolední svačiny pro mateřskou školu. 

Za celý školní rok připravila kuchyně celkem 37 132 porcí jídel. 

Školní kuchyně a jídelna byly v provozu i o prázdninách, kdy bylo zabezpečeno 

stravování pro mateřskou školu a cizí strávníky. 

Zdravotnický kroužek 

Tvořivá dílna 

Stolní a deskové hry 

Keramická dílna 

Vaření pro pány 
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Aby požadavky kladené na oblast stravování stále odpovídaly předepsaným hygienickým 

normám, jsou jídelna a kuchyně neustále modernizovány. V letošním školním roce bylo 

zřízeno nové osvětlení kuchyně a zakoupeno nerezové nádobí. Díky zřizovateli Obci Liběšice 

prošel rekonstrukcí i prostor jídelny (výmalba, nové textilie, nábytek pro děti navštěvující 

mateřskou školu). 

 

PŘEHLED O POČTU STRAVOVANÝCH VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ 

Strávníci Počet 

Mateřská škola 55 

Žáci 7 – 10 let 49 

Žáci 11 – 14 let 51 

Žáci 15 a více let 20 

Zaměstnanci 35 

Cizí strávníci 41 

Celkem                   251 

 

MATERIÁLNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY ŠKOLY 

Materiální 

Vybavení školy učebnicemi je poměrně dobré. Literatura, učební a audiovizuální 

pomůcky, se během roku průběžně doplňovaly. K největší obnově dochází vždy na konci 

školního roku a o prázdninách. Díky dotaci obce Liběšice, která poskytla 1000,-Kč na jednoho 

žáka nastupujícího do první třídy, mohly být i v letošním školním roce zakoupeny pomůcky 

na školní rok 2012/2013 pro žáky 1. třídy. 

Při výuce předmětů byl využíván výukový software, který nepochází jen z externích 

zdrojů, ale který vytvořili i samotní vyučující v rámci projektu EU peníze školám (Čj, Dě). 

Vybavení učebnicemi a pomůckami pro společenskovědní předměty je dostatečné. 

V předmětech přírodovědných, zejména chemii, fyzice a přírodopisu má škola rezervy. 

Vybavení v jazykových předmětech je po stránce učebnic a literatury dostatečné, velmi 

dobře je z tohoto hlediska vybaven anglický jazyk, pro jazyk německý byly pro školní rok 

2011/2012 zakoupeny do dvou tříd nové učebnice. 

Postupně jsou modernizovány i pomůcky a vybavení pro tělesnou výchovu a hudební 

výchovu. V letošním roce byly pro výuku tělesné výchovy zakoupeny míče, pro hudební 

výchovu výukový software. 

Sbírky učebních pomůcek jsou uloženy v kabinetech vedle učeben. Obnovena byla 

i školní knihovna, která postupně rozšiřuje své fondy, jež se žáci naučili plně využívat. 
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Škola nejvíce využívá učebnic z nakladatelství Alter, Nová škola Brno, Prodos 

pro 1. stupeň, Fraus, Prométheus, Oxford Univerzity Press a Fortuna pro 2. stupeň. 

Při praktických činnostech žáci využívali školní pozemky, skleník, školní kuchyňku a dílny 

spolu s keramickou pecí. 

Prostorové 

Areál školy se skládá ze 4 částí, které jsou spolu propojeny. Jedná se o hlavní budovu, 

budovy školky, jídelny s družinou a tělocvičny s dílnami. V těsné blízkosti budovy školy 

se nachází multifunkční hřiště s umělým povrchem a atletickým oválem, doskočištěm 

a minigolfem. U hřiště je i místo s dřevěnými prolézačkami, skluzavkou a posezením, které 

využívá zejména školní družina. V další části u mateřské školky leží dětské hřiště sloužící 

přímo jejím potřebám. V areálu je k dispozici parkoviště. 

Takovéto uspořádání školního areálu umožňuje jeho uživatelům uspokojit všechny své 

potřeby na jednom místě, bez nutnosti přecházení do jiných zařízení. 

Hlavní budova: 

V přízemí hlavní budovy sídlí vedení školy a své zázemí zde má i pedagogický sbor 

(sborovna s kuchyňským koutem). Zázemí žáků tvoří zrekonstruované šatny, kdy každý žák 

má k dispozici vlastní zamykatelnou skříňku. Branou k informacím je PC učebna, která je také 

umístěna v přízemí. 

Druhý stupeň se nachází v 1. patře. Žákům jsou k dispozici 4 kmenové učebny a školní 

kuchyňka. V jedné z učeben je klavír pro výuku hudební výchovy. Vedle učeben jsou 

umístěny kabinety vybavené učebními pomůckami a didaktickou technikou. 

Budova školky+1. stupeň: 

V pavilonu, který přiléhá z boku k hlavní části školy, jsou v přízemí 3 třídy mateřské školy 

s umývárnou pro děti. Toto umístění mateřské školy přímo v budově školy skýtá velkou 

výhodu pro budoucí prvňáčky. Škola, pedagogický sbor a žáci pro ně nejsou neznámí, což jim 

usnadňuje přechod z mateřské školy na školu základní. 

V prvním patře téže budovy sídlí kmenové učebny 3. až 5. třídy a kabinet vybavený 

učebními pomůckami a didaktickou technikou. 

Kuchyně+školní družina: 

V přízemí navazující budovy jsou moderně vybavená kuchyně s prostornou jídelnou, 

umývárnou, WC a zázemím pro kuchyňský personál. Nad nimi v patře sídlí 2 oddělení školní 

družiny a také učebny 1. a 2. třídy s kabinety a toaletami. 

Tělocvična: 

V křídle navazujícím z druhé strany na hlavní budovu je tělocvična se šatnami a sprchami 

pro chlapce a dívky a tělocvičným kabinetem. Pod tělocvičnou se v přízemí nachází školní 

klub s hernou (pingpongový stůl), který slouží žákům 2. stupně, školní dílny a keramická dílna 

s pecí. 

Ve všech budovách je pro žáky zajištěno hygienické zázemí. 

Mimo prostor sloužících pro potřeby žáků se v objektu nachází i jeden obecní byt 

(v současnosti obývaný) a rehabilitační středisko. 
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Prostory tělocvičny jsou pronajímány místním spolků – volejbalistům, hasičům, a dalším 

zájemcům. 

Technické 

Žáci a učitelé využívají při výuce informační a komunikační technologie, kterými je škola 

vybavena. Pro výuku ICT a i dalších předmětů je k dispozici jedna učebna výpočetní techniky 

s 15 žákovskými stanicemi, vybavenými sluchátky a kamerami. Mimoto je žákům k dispozici 

počítač, který slouží jako multimediální nahrávací centrum. 

Většina počítačů je propojena do počítačové sítě, přes kterou mají žáci i učitelé přístup 

na internet (intranet). Dále je pro výuku všech předmětů k užívání interaktivní tabule, 

dataprojektor a vizualizér. Pro potřeby žáků při výuce v jednotlivých třídách jsou k dispozici 

3 stanice s televizorem, videorekordérem a DVD přehrávačem a druhý volně přemístitelný 

dataprojektor s promítacím plátnem a notebookem. 

Pro potřeby hudební a dramatické výchovy i pro vystoupení a výlety je k dispozici 

videokamera a fotoaparát. 

Učitelé pak mají k dispozici 1 počítač ve sborovně a 2 kopírky, umístěné ve sborovně. 

Hygienické 

Čas před začátkem vyučování a po jeho skončení žáci 1. stupně tráví ve dvou odděleních 

školní družiny a žáci 2. stupně ve školním klubu. Při pěkném počasí tráví žáci velké přestávky 

na nádvoří školy, v zadním traktu školy nebo na hřišti. (Budova školy je obklopena zelení.) 

I v letošním roce byla škola je zapojena do projektu „Mléko a ovoce do škol“, žáci 

tak měli možnost zdravého občerstvení. 

Po celou dobu vyučování je žákům k dispozici školený zdravotník. 

Veškeré vybavení a sociální zázemí splňují dané hygienické požadavky. 

Rekonstrukce 

V letošním školním roce proběhla na náklady zřizovatele - obce Liběšice rozsáhlá 

rekonstrukce školního areálu, všechny budovy byly zatepleny (zateplení vnější stěny budovy, 

výměna oken). Zprovozněno bylo 2. patro, které se v příštím školním roce již bude využívat 

(kompletní výměna osvětlení, zprovoznění sociálního zařízení, výměna vertikálních svodů, 

podlahové krytiny, výmalba). Zároveň zřizovatel dovybavil nově zprovozněné prostory. 

Zveleben byl i vstupní prostor před hlavní budovou školy, který tak získal 

na reprezentativnosti. 

Možnosti rozvoje 

Díky rekonstrukci se rozšířil potenciál využití školních prostor. Vedle stávajících učeben 

je k dispozici dalších 6 učeben, které mohou být využity jako učebny odborné zejména 

pro přírodovědné, matematické, jazykové a multimediální disciplíny. 

Rezervy má škola především v audiovizuálním vybavení, vybavení výpočetní 

technikou a ve vybavení učeben pro laboratorní práce v přírodovědných předmětech. 
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ŠKOLSKÁ RADA 

Školská rada v podobě v jaké zasedala v letošním školním roce, byla ustavena ke dni 

29. 9. 2011, kdy proběhlo i první zasedání. Hlavním tématem projednávání na všech 3 

schůzkách rady byla výroční zpráva za školní rok 2010/2011, paní ředitelky Mgr. Venuše 

Havlíkové. Ke konečnému předání výroční zprávy došlo před posledním květnovým 

zasedáním rady. 
 

PŘEHLED ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘEHLED OBORŮ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 

Ve školním roce 2011/2012 pokračovala již čtvrtým rokem výuka podle vlastního 

školního vzdělávacího programu. Podle tohoto vzdělávacího programu se vyučovalo ve všech 

ročnících. 

Zároveň stále probíhala kontrola funkčnosti školního vzdělávacího programu. 
 

PŘEHLED OBORŮ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy 

79-01-C/01 Základní škola RVP 1. – 9. 

 

Přímé vzdělávání žáků se řídilo následujícím učebním plánem. 

za zřizovatele: A. Knobová (starostka obce Liběšice) 

B. Pešková (zastupitelka obce Liběšice) 

Ing. V. Borecký (starosta obce Chotiněves) 

za rodiče: S. Černá (4. tř.) 

P. Opočenská (3. a 7. tř.) 

P. Fojtová (1. tř.) 

za školu: Mgr. V. Militká (uč. 2. st.) 

D. Šulevková (vych. ŠD) 

Mgr. J. Laňková (ZŘŠ) 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

Vzdělávací program 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání EVVA (Ekologie-Vzdělávání-
Výchova-Aktivita), zpracován dle RVP ZV, č. j. 27 129/03 – 21 
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UČEBNÍ PLÁN PRO 1. A 2. STUPEŇ ZŠ A MŠ LIBĚŠICE 

Vzdělávací 
obor 

Vyučovací 
předmět 

Ročník 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Český jazyk a 
literatura 

Český jazyk 
9 9 9 8 8 4 4 5 5 

Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3 3 3 3 3 3 

Matematika 
a její aplikace 

Matematika 
4 5 5 5 5 5 5 5 4 

Informační a 
komunikační 
technologie 

Informatika 
- - - - 1 1 1 1 - 

Člověk a jeho 
svět 

Prvouka 2 2 2 - - - - - - 

Přírodověda - - - 2 1,5 - - - - 

Vlastivěda - - - 2 1,5 - - - - 

Člověk 
a společnost 

Dějepis  - - - - - 2 2 2 2 

Výchova 
k občanství 

- - - - - 1 - 1 1 

Člověk 
a příroda 

Fyzika - - - - - 2 1 1 1 

Chemie - - - - - - - 2 2 

Přírodopis - - - - - 2 2 2 2 

Zeměpis - - - - - 2 2 1 2 

Umění a 
kultura 

Hudební 
výchova 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Výtvarná 
výchova 

1 1 2 2 2 2 2 1 1 

Člověk a 
zdraví 

Výchova 
ke zdraví 

2 2 2 2 2 - 1 - 1 

Tělesná 
výchova 

1 1 1 1 1 2 2 2 2 

Člověk a svět 
práce 

Praktické 
činnosti 

- - - - - 1 1 1 1 

Volitelné předměty - - - - - 2 3 3 3 

Celková povinná časová 
dotace 

20 21 25 26 26 30 30 31 31 

 

Volitelné předměty 2. stupeň 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. 

Německý jazyk Nj - 2 2 2 

Konverzace v anglickém jazyce K - Aj 1 - - - 

Ekologická výchova Ev 1 - 1 1 

Multimediální výchova MMV - 1 - - 

Součet x 2 3 3 3 
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K výuce jednotlivých předmětů byly v souladu s platnými učebními dokumenty 

vypracovány časově tematické plány. Ty jsou průběžně aktualizovány, zjištěné dílčí 

nedostatky odstraněny. Učební plány a osnovy ve školním roce 2011/2012 byly splněny. 

Jsou uplatňovány netradiční formy práce, pozornost je věnována motivaci žáků, rozšířil 

se prostor pro uplatnění žákovského názoru. Na škole funguje žákovská rada, jejímž 

prostřednictvím mohou žáci a zástupci tříd přednášet své názory a požadavky. 

Jako vhodné se jeví dále rozvíjet nácvik komunikačních schopností žáků, posilovat zájem 

žáků o práci s tištěnými materiály a četbu. Využíváme služeb školní, místní i okresní 

knihovny. 

Do školního vzdělávacího programu jsou zařazeny i plavecký výcvik pro 3. a 4. ročník 

a výuka dopravní výchovy pro 4. ročník. Oba kurzy žáci navštěvovali v zařízeních 

v Litoměřicích (dětské dopravní hřiště a plavecký bazén). Zároveň měli žáci 1. stupně 

možnost se zúčastnit ozdravného pobytu v přírodě a žáci 2. stupně lyžařského kurzu. 

Dokumentace žáků je uložena v ředitelně školy, všichni pracovníci jsou poučeni 

o povinnosti zachovávat mlčenlivost o údajích osobního charakteru dětí a jejich rodičů. 

Aktuálnost a obsahová správnost pedagogické dokumentace je pravidelně kontrolována ŘŠ 

a ZŘŠ, nejsou zjišťovány závažnější nedostatky. 

Školní matrika je vedena v elektronické podobě. 

Žáci měli během vyučování možnost relaxace, za příznivého počasí mohli o hlavních 

přestávkách pobývat na nádvoří školy nebo na fotbalovém hřišti. Mohli také využívat široké 

nabídky zájmových a mimoškolních činností. 

 

PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 

 

Počet učitelů ZŠ (včetně ŘŠ, ZŘŠ) 13 

Počet vychovatelů ŠD a ŠK 3 

Počet učitelek MŠ (včetně vedoucí MŠ) 4 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 5 

Počet správních zaměstnanců MŠ 1 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 4 

Počet pracovníků celkem 30 
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ÚDAJE O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 

Ve školním roce 2011/2012 pracovalo na základní škole celkem 20 pedagogických 

pracovníků, z toho ředitelka školy, vedoucí mateřské školy a zástupkyně ředitele školy. (viz. 

tab.) Sbor byl až na jednu výjimku tvořen ženami, převážně ve věku mezi 30 – 50 lety. 

Někteří pedagogičtí pracovníci vykonávali vedle svých základních povinností i další 

výchovnou práci. Ve škole tak pracovali metodik prevence sociálně patologických jevů 

a výchovní poradci pro 1. a 2. stupeň. 

Náprava poruch učení byla realizována v dyslektické ambulantní poradně a logopedické 

poradně, kde provádíme nápravu řeči. Logopedický poradce pracuje i v mateřské školce. 

 

 Funkce Úvazek Vzdělání Aprobace 

1. ředitelka zš 1,0 VŠ (Nš – Vv) 

2 zástupce ředitelky 1,0 VŠ His. 

3. učitelka 1. tř. 1,0 VŠ (Nš – Hv) 

4. učitelka 2-3. tř. 1,0 VŠ 
(uč. I. st. ZŠ a spec. 
školy) 

5. učitelka 1,0 VŠ 
(uč. I. st. ZŠ a spec. 
školy) 

6. učitelka 4-5. tř. 1,0 VŠ 
(uč. I. st. ZŠ a spec. 
školy) 

7. učitelka 1,0 VŠ (uč. I. st. ZŠ) 

8. učitelka 6. tř.  1,0 SŠ (bez aprobace) 

9. učitelka 7. tř. 1,0 VŠ (uč. II. st. Př – Che) 

10. učitelka 8. tř. 1,0 VŠ (uč. II. st. ZŠ Čj – Ov) 

11. učitelka 9. tř. 1,0 SŠ (bez aprobace) 

12. učitelka 0,546 VŠ (Vv - pedagogika) 

13. učitel 0,136 SŠ (bez aprobace) 

14. vychovatelka 1,0 SŠ 
SPgŠ, speciální 
ped.+vychovatelství 

15. 
vychovatelka 0,710 

VŠ (spec. pedagogika) asistentka 
pedagoga 

0,5 

16. vychovatelka 1,0 SŠ SPgŠ 

17. učitelka MŠ 1,0 SŠ SPgŠ 

18. učitelka MŠ 1,0 SŠ SPgŠ 

19. učitelka MŠ 1,0 SŠ SPgŠ 

20. učitelka MŠ 1,0 SŠ SPgŠ 



Základní škola a Mateřská škola Liběšice – Výroční zpráva 2011/2012 15 

ODBORNÁ KVALIFIKACE PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A APROBOVANOST 

VE VÝUCE 

Odborná kvalifikace i aprobovanost byla na základní škole vysoká (viz. tabulka). Zároveň 

dva pedagogové studují, jeden má již po státnicích, druhý svá studia započal. 

 

Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % 

Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 1. stupně 78 

Učitelé 2. stupně 70 Učitelé 2. stupně 70 

Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ 100 

Vychovatelky ŠD+ŠK 100 Vychovatelky ŠD+ŠK 100 

Komentář: V tabulce jsou zahrnuti všichni učitelé, kteří na daném stupni vyučují. 

 

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI PODLE VĚKOVÉ SKLADBY 

Do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let nad 55 let 
do důch. věku 

Důchod. 
věk 

Celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

1 9 0 4 0 5 0 1 0 0 1 19 

 

ÚDAJE O NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH 

Ostatní 

pracovníci 
Funkce Úvazek 

1.  ekonomka 1,0 

2.  školník 0,750 

3.  uklízečka 0,8 

4.  uklízečka 1,0 

5.  uklízečka 1,0 

6.  uklízečka 1,0 

7.  ved. kuchyně, kuchařka 1,0 

8.  kuchařka 1,0 

9.  kuchařka 1,0 

10.  kuchařka 0,750 
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CELKOVÝ ÚDAJ O VZNIKU A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU ZAMĚSTNANCŮ 

Na konci školního roku 2011/2012 došlo ke změně ve vedení školy, kdy ze své funkce 

odstoupila ředitelka školy. K volbě nového ředitele došlo koncem srpna 2012. Zároveň 

nebyla znovu uzavřena dohoda o pracovní činnosti s panem Štěpánem Suchánkem, 

a z důvodů snížení úvazků byla na konci srpna ukončena spolupráce s BcA R. Hoškovou. 

Z důvodu vyšší aprobovanosti byla na druhý stupeň přijata učitelka matematiky a do 

mateřské školky byla za nemocenskou přijata náhrada. 

 

Odchody – pracovní zařazení důvod 

Ředitelka školy vzdání se funkce a dání výpovědi z pracovního poměru 

Učitelka 2. stupně ukončení pracovního poměru dohodou 

Učitel 2. stupně 
skončila doba, na kterou byla sjednána dohoda o 
pracovní činnosti 

 

 

Nově přijatí zaměstnanci – pracovní zařazení 

učitelka 2. stupně – matematika 

učitelka mateřské školky 

 

 

ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO STŘEDNÍCH ŠKOL 

ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 

Zápis žáků do 1. ročníku proběhl ve dnech 8. a 9. února 2012. K zápisu do 1. ročníku bylo 

přihlášeno celkem 22 dětí, z toho 5 žáků po odkladu školní docházky. Celkem bylo k povinné 

školní docházce přijato 15 žáků. Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky bylo 

vystaveno 7 dětem. 

 

Počet prvních 

tříd 

Počet dětí přijatých 

do prvních tříd 

Z toho počet dětí 

nastupujících po odkladu 

Počet odkladů pro  školní 

rok 2012/2013 

1 15 5 7 
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VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

Ve školním roce 2011/2012 ukončilo povinnou školní docházku 13 žáků 9. ročníku 

a 2 žáci 8. ročníku. Všichni žáci byli přijati v prvním kole přijímacího řízení. Výchovná 

poradkyně pravidelně seznamovala žáky s nabídkou středních škol a učebních oborů. Žáci 

9. ročníku se zúčastnili v rámci vyučování výstavy „ŠKOLA 2011 - cesty k dalšímu vzdělávání“. 

Někteří žáci využili prezentaci středních škol na Úřadu práce v Litoměřicích a dny otevřených 

dveří na příslušných školách. Na maturitní obory bylo přijato 8 žáků a na učební obory 

7 žáků. 

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2011/2012 

Žák Škola Obor Druh oboru 

1.  
SŠ hotelnictví, gastronomie a služeb 
Litoměřice, Dlouhá 6 

Mechanik – opravář 
motorových vozidel 

UO 

2.  GJJ Litoměřice Gymnázium MO 

3.  
SŠ hotelnictví, gastronomie a služeb 
Litoměřice 

Instalatér UO 

4.  GJJ Litoměřice Gymnázium MO 

5.  
Gymnázium, SOŠ dr. Václava Šmejkala, 
ÚL 

Veřejnosprávní činnost MO 

6.  SOŠ a SOU Roudnice Sociální činnost MO 

7.  Soukromá SOŠ (1. KŠPA) Informační technologie MO 

8.  SŠ Pohoda Kuchařské práce UO 

9.  OA, SOŠ gastronomie a SOU Chomutov Zemědělec-farmář UO 

10.  
SŠ hotelnictví, gastronomie a služeb 
Litoměřice 

Mechanik – opravář 
motorových vozidel 

UO 

11.  SŠ elektrotechniky a spojů, ÚL 
Informační technologie-
počítačové sítě a 
programování 

MO 

12.  VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem Dopravní prostředky MO 

13.  SOŠ a SOU Roudnice nad Labem Sociální činnost MO 

14.  
SŠ hotelnictví, gastronomie a služeb 
Litoměřice 

Kuchař - číšník UO 

15.  SŠ Pohoda Kuchař – číšník UO 
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ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

PŘEHLED O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

PŘEHLED O PROSPĚCHU ZA 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2011/2012 

 

 

1. stupeň 

Třída/ 
ročník 

Počet žáků Prospělo Prospělo 
s vyznamenáním 

Neprospělo Počet žáků 
s dostatečnou 

Nehodnoceno 

I.A 16 0 16 0 0 0 

II.A 10 2 8 0 0 0 

III.A 13 7 5 1 1 1 

IV.A 16 12 4 0 0 0 

V.A 11 9 2 0 5 0 

Celkem: 66 30 35 1 6 1 

 

 

 

2. stupeň 

Třída Počet žáků Prospělo Prospělo 
s vyznamenáním 

Neprospělo Počet žáků 
s dostatečnou 

Nehodnoceno 

VI.A 13 9 0 4 9 0 

VII.A 15 11 1 3 5 1 

VIII.A 17 13 4 0 9 1 

IX.A 13 12 0 1 8 3 

Celkem: 58 45 5 8 31 5 

 

 

 

Celkový přehled 

Stupeň Počet 
žáků 

Prospělo Prospělo 
s vyznamenáním 

Neprospělo Počet žáků s 
dostatečnou 

Nehodnoceno 

1. 66 30 35 1 6 0 

2. 58 45 5 8 31 5 

Celkem 124 75 40 9 37 5 
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PŘEHLED O PROSPĚCHU ZA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2011/2012 

 

1. stupeň 

Třída/ 
ročník 

Počet žáků Prospělo Prospělo 
s vyznamenáním 

Neprospělo Počet žáků 
s dostatečnou 

Nehodnoceno 

I.A 16 1 15 0 0 0 

II.A 10 2 8 0 0 0 

III.A 13 7 5 1 1 0 

IV.A 16 11 5 0 4 0 

V.A 11 9 2 0 4 0 

Celkem: 66 30 35 1 9 0 

 

 

 

2. stupeň 

Třída Počet žáků Prospělo Prospělo 
s vyznamenáním 

Neprospělo Počet žáků 
s dostatečnou 

Nehodnoceno 

VI.A 12 10 0 2 5 0 

VII.A 15 11 2 2 6 1 

VIII.A 17 13 2 2 8 3 

IX.A 13 11 0 2 8 2 

Celkem: 57 45 4 8 27 6 

 

 

 

Celkový přehled 

Stupeň Počet 
žáků 

Prospělo Prospělo 
s vyznamenáním 

Neprospělo Počet žáků s 
dostatečnou 

Nehodnoceno 

1. 66 30 35 1 9 0 

2. 57 45 4 8 27 6 

Celkem 123 75 39 9 36 6 

 

 

Komentář: 

Opravnou zkoušku vykonalo 7 žáků, 1 žák se nedostavil. Neprospělo a do dalšího ročníku 

nepostupují 4 žáci. 
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CELKOVÝ PŘEHLED VÝSLEDKŮ KLASIFIKACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 

 

 

 

 

 

PŘEHLED O CHOVÁNÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 

1. stupeň 

Třída/ 
ročník 

Počet 
žáků 

Pochvaly 
TU 

Pochvaly 
ŘŠ 

Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ 2. st. 

I.A 16 49 0 2 1 0 0 

II.A 10 13 0 1 1 0 0 

III.A 13 12 0 6 4 3 1 

IV.A 16 13 0 3 4 1 0 

V.A 11 3 0 8 5 2 0 

Celkem: 66 90 0 20 15 6 1 

 

 

 

0 20 40 60 80 100 120 140
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2. stupeň 

Třída Počet 
žáků 

Pochvala 
TU 

Pochvala 
ŘŠ 

NTU Důtka 
TU 

Důtka 
ŘŠ 

2. 
stupeň 

3. 
stupeň 

VI.A 12 0 0 14 7 8 3 0 

VII.A 15 12 0 13 10 3 1 1 

VIII.A 17 16 0 9 5 2 0 0 

IX.A 13 6 0 4 6 6 5 2 

Celkem: 57 34 0 40 28 19 9 3 

 

 

Celkový přehled 

 Počet 
žáků 

Pochvala 
TU 

Pochvala 
ŘŠ 

NTU Důtka 
TU 

Důtka 
ŘŠ 

2. 
stupeň 

3. 
stupeň 

1. 66 90 0 20 15 6 1 0 

2. 57 34 0 40 28 19 9 3 

Celkem 123 124 0 60 43 25 10 3 

 

 

ÚDAJE O ZAMEŠKANÝCH HODINÁCH 

Stupeň Počet omluvených 
hodin 

Počet omluvených 
hodin na žáka 

Počet neomluvených 
hodin 

Počet neomluvených 
hodin na žáka 

1.                6496                6496                   0                   0 

2.                4531                4508                 23                 23 

Celkem             11027             11004                 23                 23 

 

ÚDAJE O INTEGROVANÝCH ŽÁCÍCH: 

Druh postižení: Ročník Počet žáků 

Sluchové postižení x x 

Zrakové postižení x x 

S vadami řeči x x 

Tělesné postižení 3. tř. 1 

S kombinací postižení 3. tř. 1 

S vývojovými poruchami učení 3. - 9. 10 

 



Základní škola a Mateřská škola Liběšice – Výroční zpráva 2011/2012 22 

KOMENTÁŘ K ÚDAJŮM O VÝSLEDCÍCH VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍHO PROCESU 

ORGANIZACE VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍHO PROCESU ŠKOLY 

Organizace výchovně vzdělávacího procesu školy se řídí ustanovením školského zákona 

a zároveň vlastním školním vzdělávacím plánem a školním řádem. Podle učebního plánu, 

který je součástí švp byl stanoven rozvrh školy. Při jeho tvorbě bylo dbáno 

na psychohygienické potřeby žáků. 

V uplynulém školním roce navštěvovalo základní školu 10 žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami, z toho 6 na prvním a 4 na druhém stupni. Jedná se o žáky 

s vývojovými poruchami učení, chování a se zdravotním znevýhodněním. Na základě 

doporučení odborných pracovišť (PPP, SPC) jsou tito žáci integrováni, škola pro kvalitní práci 

s nimi i jejich rodiči vypracovala individuální vzdělávací plány. Tito žáci navštěvovali též 

dyslektickou ambulantní poradnu a logopedickou poradnu. Zároveň se škola snaží vyhledávat 

žáky nadané a pracovat s nimi. 

Nízký počet žáků ve třídě umožňuje zvýšený individuální přístup k slabším 

a integrovaným žákům s poruchami učení (diferencované zadávání úkolů pro školní i domácí 

práce), východiskem pro klasifikaci je plnění úkolů stanovených individuálními vzdělávacími 

programy a metodickými doporučeními. Výše jmenovaní žáci mohli žádat v závěru školního 

roku o slovní hodnocení, a této možnosti 4 využili. 

TESTOVÁNÍ 

V letošním školním roce se žáci 5. a 9. třídy zúčastnili srovnávacích testů SCIO z českého 

jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Tytéž třídy se účastnily povinného 

celostátního cestování. Žáci 5. třídy dosáhli v povinném testování nadprůměrných výsledků, 

žáci 9. třídy výsledků průměrných. 

Vzdělávací výsledky školy jsou výrazně ovlivněny tím, že část žáků školy vyrůstá 

v nepodnětném sociokulturním prostředí, podpora vzdělání v některých rodinách je na nižší 

úrovni. Škola si klade za cíl podchycovat žáky z tohoto prostředí, věnovat jim zvýšenou péči 

a rozvíjet s jejich rodinami užší spolupráci. 

HODNOCENÍ ŠKOLY V OBLASTI PREVENCE NEŽÁDOUCÍCH JEVŮ 

Byl vypracován roční Plán prevence (zahrnující nejen prevenci drog, ale i dalších 
nebezpečných jevů), jehož cílem bylo prostřednictvím samostatných akcí nebo zařazováním 
problematiky vhodně do různých předmětů, žáky nejen uchránit od problémů, ale případně 
jim ukázat možnosti, kam se obrátit o pomoc. Pravidelně aktualizována byla také nástěnka 
s informacemi. V celém areálu školy je vyhlášen zákaz kouření, konzumace alkoholu a jiných 
návykových látek. Dbáme na ochranu žáků před úrazy, byla zajištěna dostupnost prostředků 
první pomoci a kontaktu na lékaře. Nabízeli jsme žákům řadu zájmových kroužků pro účelné 
využití volného času. 
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Vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu – zapojili jsme se do programu „Ovoce 
do škol“ a nabízíme dotované školní mléko. Umožňujeme jim o velkých přestávkách dostatek 
volného pohybu venku a snažíme se, aby se v jídelníčku školních jídelen objevovalo co 
nejvíce ovoce a zeleniny 

Preventivně působíme v oblasti ochrany žáků před násilím, šikanou a dalšími 

patologickými jevy. Vyučující se zúčastňují s žáky besed na aktuální témata týkající 

se prevence sociálně patologických jevů, jejich předcházení i důsledkům. 

Odhalili jsme a zakročili proti dvěma projevům násilí, které jsme dovedli ve spolupráci 

s Policií ČR Úštěk ke konečnému výsledku. 

Rezervy jsou ve spolupráci s rodiči ohrožených dětí, při řešení zásadních problémů je 
postupováno v součinnosti s orgány péče o dítě a sociálními kurátory MěÚ Litoměřice 
a Policií ČR, sídlící v Úštěku. 

VYHODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 

Minimálního preventivního programu školy se účastnili učitelé, žáci, rodiče a odborníci. 

Tito všichni se v součinnosti snažili naplnit požadované cíle minimálního preventivního 

programu. 

Ve školním roce 2011 – 2012 proběhlo na naší škole několik akcí, které souvisely 

s prevencí sociálně-patologických jevů. 

Ve dnech 9. a 16. 11. 2011 se na naší škole uskutečnily přednášky pro 8. a 9. ročník 

vedené policistou Lukášem Pavlem – témata: 15 LET – PRÁVNÍ ASPEKTY; PROBLEMATIKA 

KRÁDEŽÍ. 

Dne 12. 12. 2011 přednášela paní policistka Kofrová na téma ŠIKANA ve 3., 4. a 5. třídě. 

Dne 6. 2. 2012 vystoupilo na naší škole se svým programem na téma KYBERŠIKANA 

Divadlo VeTři. Představení bylo rozděleno a přizpůsobeno žákům I. a II. stupně. 

Škola při řešení problémů pravidelně spolupracovala s PPP a SPC Litoměřice, s Policií ČR 

v Úštěku a v Litoměřicích, s Úřady práce v Úštěku a v Litoměřicích, s DDM Rozmarýn, 

s OSPOD aj. 

Žáci získali řadu vědomostí a dovedností v oblasti prevence a zdravého životního stylu. 

Věřím, že naší prací přispíváme k minimalizaci šikany, a pomáháme vytvářet kamarádské 

vztahy mezi žáky. Zpracovala Mgr. Eva Trnková (viz. příloha č. 2) 

SPOLUPRÁCE S RODIČI A DALŠÍMI ORGANIZACEMI 

Při škole pracuje výbor rodičů SRPDŠ, který je složen se zástupců rodičů jednotlivých tříd, 
kteří byli zvoleni na prvních třídních schůzkách. Výbor se scházel vždy před třídními 
schůzkami a byly projednány otázky rodičů týkající se akcí školy a problémů kolem výchovy 
a vzdělávání a dále pak stravování ve školní jídelně. Zároveň se sešla i stravovací komise, 
která zkontrolovala kvalitu a pestrost jídel. 

Do pokladny SRPDŠ byly předány příspěvky rodičů ve výši 200 Kč na rodinu. Z těchto 
prostředků byly poskytovány příspěvky žákům na mimoškolní akce, kulturní programy 
a odměny do soutěží. 
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Rodiče byli pravidelně informováni o prospěchu a chování žáků (3x ročně třídní schůzky). 
Mimoto má každý vyučující konzultační hodiny, které mohou rodiče využívat podle potřeby. 
Vyučující využívají k informování rodičů žákovských knížek, emailové komunikace 
a webových stránek školy. 

Škola úzce spolupracuje se zřizovatelem, Pedagogicko–psychologickou poradnou 
v Litoměřicích, SPC v Litoměřicích, Místní knihovnou Liběšice, Městskou knihovnou 
Litoměřice a při řešení výchovných problémů také s Policií ČR a orgány péče o dítě, sociálními 
kurátory MěÚ Litoměřice. 

 

ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (DVPP) 

A OSTATNÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 

Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků: 

 

STUDIUM KE SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 

Institucionální vzdělávání pracovník termín instituce obor financování 

Studium v oblasti 

pedagogických věd 

J. Laňková 2012 UJEP ÚL Pedagogicko-

psychologická 

způsobilost 

na vlastní 

náklady 

L. Mejstříková 2015 PF UK Matematika se 

zaměřením na 

vzdělávání 

na vlastní 

náklady 

Jiná studia nejsou realizována. 

Studium ke splnění 

dalších kvalifikačních 

předpokladů 

Nebyla realizována. 

 
STUDIUM K PROHLUOVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE 

PEDAGOG: Název akce: MÍSTO/DATUM: CENA: 

Mgr. Venuše 
Havlíková 

Čtenářská gramotnost v přírodovědných 
předmětech 

Ústí N/L/ 
1. 11. 2011 

500,-Kč 
EU 

 Koordinátor autoevaluace 
Ústí N/L/ 
4. 10 - 29. 11. 2011 

0,-Kč 

 Hospodaření příspěvkové organizace 
Ústí N/L/ 
2. 10. 2011 

0,-Kč 

 Náměty pro výtvarné techniky 
Ústí N/L/ 
19. 10. 2011 

500,-Kč 

BcA Renata Hošková Základy PC- tvorba webových stránek 
Liběšice/ 
2. 5. – 6. 7. 2012 

0,-Kč 

Mgr. Jana Laňková Čtenářská gramotnost 
ÚL/ 
21. 11. 2011 

650,-Kč 
EU 

 Základy PC- tvorba webových stránek 
Liběšice/ 
2. 5. – 6. 7. 2012 

0,-Kč 
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Mgr. Jiřina Lhotová Jak na čtenářskou gramotnost 
Most/ 
10. 10. 2011 

550,-Kč 
EU 

 Rozvíjení inf. a čtenářské gramotnosti na 1. st. 
Ústí N/L/ 
11. 10. 2011 

500,-Kč 
EU 

 Rozvíjení inf. a čtenářské gramotnosti na 1. st. 
LTM/ 
8. 11. 2011 

500,-Kč 
EU 

 Rozvíjení inf. a čtenářské gramotnosti na 1. st. 
Ústí N/L/ 
20. 3. 2012 

0,-Kč 

 Brána jazyků otevřená – kurz Aj 
ÚL/ 
9/2011 – 6/2012 

hradí si sama 

Mgr. Václava Militká e-Přírodopis 
LTM/ 
26. 8. 2011 

0,-Kč 

 
Spolupráce s pubertálními žáky v environmentální 
výchově 

LTM/ 
29. 2. 2012 

0,-Kč 

 Jak se bádá, zkoumá a objevuje v přírodě 
LTM/ 
11. 6. 2012 

0,-Kč 

 
Rozvíjíme matematickou gramotnost. Didaktické 
hry ve výuce matematiky na 1. st. ZŠ + učebnice 

ÚL/ 
5. 10. 2011 

650,-Kč 
EU 

Vladimíra Ščučková Přípravný kurz Aj ke zkoušce FCE 9/2011 – 6/2012 0,-Kč 

Mgr. Eva Trnková Čtenářská gramotnost 
ÚL/ 
21. 11. 2011 

650,-Kč 
EU 

 Základy PC- tvorba webových stránek 
Liběšice/ 
2. 5. – 6. 7. 2012 

0,-Kč 

Mgr. Markéta Vlková Rozvíjíme matematickou gramotnost na 1. st. LTM/9. 5. 2012 
660,-Kč 

EU 

Mgr. Lucie Žižkovská Internet im Deutsch 
Praha/ 
2. 4. 2012 

0,-Kč 

∑ x x 
4660,-Kč - EU 
500,-Kč - ZŠ a MŠ 

 

ÚČAST V SOUTĚŽÍCH 

V průběhu školního roku se žáci 1. i 2. stupně účastnili celé řady sportovních 

i vědomostních soutěží: 

 

1. Běh po úštěckých schodech, 3. – 9. třída, 1. – 3. místa 

2. Podzimní poznávání rostlin, 4., 6. -8. třída, 1. – 3. místa 

3. U nás bychom potřebovali – výtvarná soutěž, 4. a 6. třída 

4. Soutěž Lesní skřítek, 1. – 5. třída 

5. Matematický klokan, 6. – 9. třída 

6. Čtvrtkování, I. a II. oddělení ŠD 

7. Malovaná písnička – výtvarná soutěž, 4. třída 

8. Pythagoriáda, 5. – 8. třída – školní kolo 

9. Zimní přírodovědná soutěž, 9. třída 

10. Pod modrou oblohou – výtvarná soutěž, 6. – 9. třída 

11. Fotbalový turnaj Vladimíra Šmicra, 3. – 9. třída, 4. a 5. místo 

12. Olympiáda v českém jazyce pro 8. a 9 ročník – okresní kolo 
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13. Vybíjená v Kravařích - dívky 

14. Turnaj ve fotbale a nohejbale Kravaře – chlapci 

15. Jarní poznávání rostlin, 4. a 6. – 9. třída, zisk 5. – 13. místa 

16. Pohár rozhlasu v Lovosicích, 6. – 9. třída 

17. Hry III. tisíciletí v Račicích, 8. – 9. třída – 1. - 3. místa 

 

MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY A AKCE ŠKOLY 

Škola uspořádala celou řadu zdařilých akcí, kde se žáci mohli něco naučit, pobavit 

se nebo změřit síly se spolužáky či žáky jiných škol. Děti také připravily několik pěkných 

vystoupení, se kterými se prezentovaly na veřejnosti: 

 

1. Slavnostní zahájení školního roku – přivítání prvňáčků 

2. Návštěva zoologického centra Srdov, 6. – 9. třída 

3. Návštěva koncertu bubeníků Jumping dreams Litoměřice, 7. – 9. třída 

4. Země snů – představení pro děti – Libochovice, 1. – 5. třída 

5. Škola 2011 v Litoměřicích – prezentace středních škol a učilišť, 9. třída 

6. Slavnost slabikáře, 1. třída 

7. Tkalcovna Anima v Úštěku, 4. třída 

8. Přednáška o houbách, 1. – 9. třída 

9. Exkurze na SOŠ v Roudnici, 9. třída 

10. Vánoční výstava a prodej na OÚ Liběšice 1. – 9. třída 

11. Přednáška o šikaně 

12. Vánoční besídka, 1. – 8. třída 

13. Vánoční výstava v Litoměřicích 

14. Beseda s politickými vězni na ZŠ Liběšice v rámci Projektu bezpráví, 8. a 9. třída 

15. Zpívání u vánočního stromku, ŠD 

16. Návštěva zoocentra Srdov, 2. - 5. třída 

17. Lyžařský výcvik, 5. – 9. třída 

18. Návštěva knihovny a muzea v Litoměřicích, 4. – 5. třída 

19. Návštěva knihovny Liběšice, 1., 2. třída 

20. Velikonoční prodej, 1. – 8. třída 

21. Návštěva Místní knihovny, 1. třída 

22. Návštěva centra Rozmarýn a velikonoční výstavy, 1. – 2. třída 

23. Galerie Litoměřice, 3. třída 

24. Den Země, 1. – 9. třída 

25. Čarodějnice, 1. – 9. třída 

26. Návštěva Galerie Litoměřice, 1. – 2. třída 

27. Škola v přírodě pro 1. stupeň – organizovala ŠD 

28. Sportovní centrum Beseda Litoměřice 8. třída 
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29. Exkurze HC Litoměřice, 6. - 9. třída 

30. Exkurze HZS Litoměřice, 6. - 9. třída 

31. Výstup na Sedlo, 3. třída 

32. Výstup pod Sedlo, 1. – 2. třída 

33. ZOO Liberec, 1. – 3. třída 

34. IQ park a Lunapark, 4. – 6. třída 

35. Přírodní bludiště Ústí nad Labem, 4. třída 

36. Helfenburg, 7. třída 

37. Exkurze Planetárium Praha a „Body“, 6. – 9. 

38. Opárenské údolí, 8. třída 

39. Cyklovýlet Doksy, 8. třída 

40. Akademie, 6. – 9. třída 

41. Slavnostní závěr školního roku a rozloučení s 9. třídou 

 

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI 

V letošním roce neproběhla žádná kontrola ČŠI. 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 
 

Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2011 
 

a) příjmy 
 

1. celkové příjmy: 1 012 207,-Kč 

2. poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných zástupců: 736 592,-Kč 

3. příjmy z doplňkové činnosti: 151 470,-Kč 

4. ostatní příjmy: 124 145,-Kč 
 

b) výdaje 
 

1. investiční výdaje celkem: 2 462 162,-Kč 

2. neinvestiční výdaje celkem a z toho: 9 171 070,-Kč 

-  náklady na platy pracovníků školy: 6 496 401,-Kč 

-  ostatní osobní náklady: 149 000,-Kč 

-  zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění: 2 243 536,-Kč 

-  výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky: 59 082,-Kč 

-  stipendia: 0,-Kč 

-  ostatní provozní náklady: 223 051,-Kč 
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POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM 

PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 

Informace jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. a zájemcům jsou volně 

k dispozici v sídle školy. 

Počet podaných písemných žádostí o informace: 0 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 

 

Pedagogický sbor byl s výroční zprávou seznámen 26. 9. 2012. 

 

Výroční zprávu zpracovala Mgr. Jana Laňková 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1  Výroční zpráva Mateřské školy Liběšice 

Příloha č. 2 Minimální preventivní program 

Příloha č. 3 Fotografie z průřezu školním rokem 
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FOTOGRAFIE 

 
Plavání 3 a 4. třídy – září – listopad 2011 

 

 

      
Návštěv Zoocentra Srdov          Beseda s politickými vězni 8/9 třída 

 

 

               
Vánoční prodej 2011               Vánoční besídka 2011 
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Čerti navšívili i naši školu – prosinec 2011, zahráli si na ně žáci 9. třídy 

 

 

     
Lyžřský výcvik v Krušných horách       Soutěž ve vybíjené Kravaře, dívky 2. stupně 

 

 

        
Den Země  2012– „Pro družstvo udělám všechno!“ – Vyhodnocuje pí uč. Militká 
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Čarodějnice 7. třída          5. třída 

 

 

       
Návštěva hasičské stanice v Litoměřicích          Výlet na Den dětí – 5. třída 

 

 

 

 

 


