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Vyhláška č. 15/2005 Sb.,kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.
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Základní údaje o škole
Základní škola ve Verneřicích je plně organizovaná škola s 9 ročníky, dělí se na 1. a 2. stupeň.
První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem, druhý stupeň šestým až devátým.
Další součásti školy:
 mateřská škola – předškolní vzdělávání
 školní družina – pro zájmové vzdělávání
 školní jídelna
Zřizovatel školy:
Město Verneřice, Mírové náměstí 138

IČO 00261742

Školská rada:
Školská rada se podílí na správě školy, je ustanovena ve tříčlenném složení (1 zástupce žáků, 1
zástupce pedagogických pracovníků, 1 zástupce zřizovatele). Funkční období členů školské rady je 3
roky, končí v lednu 2021.
Obory vzdělání podle Rámcového vzdělávacího programu:
 79-01-C/01 Základní škola – RVP ZV
 Na školní úrovni: a) školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
b) školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s upravenými výstupy

Umístění:
 ve středu obce
 autobusové zastávky před školou (cca 1/3 dojíždějících žáků)
 škola „rodinného typu“

Vybavení
 odborné učebny :

na 1.stupni učebna k výuce ICT (22 žákovských stanic), na 2.stupni

multimediální učebna, odborná učebna pohybové výchovy.
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 v dalších třídách jsou k využití k podpoře moderních trendů výuky dataprojektory, na 1.
stupni v 5. a 4. třídě interaktivní tabule.


přístup na internet v budově 1. i 2. st., e-mail pro žáky a pedagogy

 školní intranet jako informační kanál pro pedagogy
 sportovní hala (kapacita 100 žáků, není součástí školy, k dispozici jsou poskytnuty od Města
Verneřice)
 školní hřiště
 školní dílny (nejsou součástí školy, k dispozici jsou poskytnuty od Města Verneřice)

Personální2 zabezpečení organizace
 základní škola: interních pedagogů celkem: 19 (včetně 6 asistentů pedagoga a vedení školy:
ředitel a zástupce ředitele)
ostatních pracovníků v základní škole celkem: 4
Z pedagogů: 1 ICT pracovník ( v úzké spolupráci s externím pracovníkem)
2 výchovní poradci
1 školní metodik prevence
 mateřská škola: pedagogů celkem: 4
ostatních pracovníků: 1
 školní družina: pedagogů celkem: 2
 školní jídelna: pracovníků celkem: 3
Organizační schéma: viz příloha č.5.

Zápis a přijetí do základní školy
Konkrétní termín byl oznámen s předstihem v písemné podobě (obecní vývěsky, nástěnky ve
škole, v mateřské škole) a v elektronické podobě na webových stránkách školy. Přijímací řízení
2

Počty pracovníků uváděny fyzicky, ne na přepočtené.
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vylučuje jakákoliv diskriminační rizika. Vzhledem k dlouholeté nenaplněnosti kapacity školy jsou vždy
přijímáni všichni účastníci zápisu, popř. i žáci, kteří přestupují do naší školy v průběhu školního roku.
Ve školním roce 2017/2018 proběhl zápis do 1. třídy dne 11. 4. 2018. V zápisovém termínu se
dostavilo 15 žáků. Z celkového počtu zapsaných byly povoleny na žádost zákonných zástupců 2
odklady školní docházky.
Sledovaný stav žáků ze školní matriky k 30. 9. 2017, pro zahajovací výkaz, činil celkem 154
žáků, k 31. 3. 2018 bylo 151 žáků. 4 žáci plnili docházku podle § 38 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Tabulka č.1: Počty žáků v ZŠ podle stavu k 1. 9. 2017 a podle stavu k 31. 3. 2018
Počet žáků 2017/2018
Ročník
Celkem žáků Z toho dívek
1.
19
10
2.
20
8
3.
17
8
4.
19
9
5.
19
9
Celkem 1.stupeň
94
44
6.
15
7
7.
15
6
8.
15
8
9.
15
5
Celkem 2.stupeň
60
26
154
70
Celkem ZŠ

Počet žáků 2017/2018
Ročník
Celkem žáků Z toho dívek
1.
15
8
2.
19
7
3.
17
8
4.
20
9
5.
19
9
Celkem 1.stupeň
90
41
6.
16
7
7.
15
6
8.
15
8
9.
15
5
Celkem 2.stupeň
61
26
151
67
Celkem ZŠ

K datu 30. 9. 2017

K datu 31. 3. 2018

Vzdělávací program, výsledky vzdělávání žáků, zapojení do projektů souvisejících se
vzděláváním
Žáci byli vyučováni podle programu ŠVP pro základní vzdělávání a ŠVP pro základní
vzdělávání s upravenými výstupy. Učební osnovy, uspořádané podle pořadí vyučovacích předmětů
v učebním plánu pro 1. – 9. ročník, byly splněny. Školní družina se řídila ŠVP pro zájmové vzdělávání.
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V oblasti zdravého životního stylu působil metodik prevence, výchovný poradce i ostatní
pracovníci školy.
Zvláštní pozornost byla věnována integrovaným žákům. Na počátku školního roku byla
poskytována podpůrná opatření 16 žákům, na konci školního roku 21 žákům, kteří byli na základě
šetření poradenským zařízením integrováni v běžných třídách.
Navrhovaná pedagogická opatření byla vedena zájmem dítěte a projednána s rodiči žáka. Mimo
jiné byla věnována péče žákům s vadami řeči, kteří jednou týdně navštěvovali logopedické cvičení, kde
pod odborným vedením redukčními postupy a cvičením prováděli odstraňování prostých vad
výslovnosti.
Školní řád, režim školy, provozní řád: žáci, pracovníci i rodiče, kterým z těchto ustanovení
vyplývají povinnosti, se jimi řídí.
V případě jejich porušení se na

řešení problémových situacích se podílela nejen škola

(výchovní poradci, metodik prevence i ostatní pedagogové školy), ale i Policie ČR a OSPOD.
Zapojení do projektů:
a) Společnost pro kvalitu školy: projekt „Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením
na jejich rozvoj.“
Testování se zúčastnili žáci 5. třídy (22. 5. 2018) a 9. tříd (11. 5. 2018). Testování se skládalo
z následujících částí:
 český jazyk
 matematika
 anglický jazyk
 5. třída: člověk a jeho svět
 9. třída: člověk a příroda (chemie, fyzika, biologie)
Sledovaly se výsledky v daném předmětu a výsledky podle sledovaných dovedností. Podrobná
zpráva k nahlédnutí v kanceláři vedení školy

b) portál www.proskoly.cz: škola má zaplacenou přístupovou licenci a využívala nabídek tohoto
portálu v oblasti výchovného poradenství. Aplikace mohli využít učitelé, žáci, rodiče. K testování
dětských schopností mají umožněn přístup i děti a rodiče z mateřské školy.
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c) Rozvojový program výuky plavání
Ve školním roce 2017/2018 byla zavedena povinná výuka plavání. Ministerstvo školství v této souvislosti
umožnilo podporu této výuky formou rozvojového programu, který škole umožnil získat finanční prostředky na
dopravu žáků z místa vzdělávání do místa výuky plavání a zpět. Jednalo se zejména o podporu škol, které mají
problémy se zajištěním výuky plavání pro své žáky. Dalším cílem bylo také zlepšení přístupnosti k této službě i
žákům z rodin, které z finančních důvodů nemohou svým dětem dopravu na tuto výuku zabezpečit.
Škole byla poskytnuta účelová dotace ve výši 35 000,- Kč. Vzhledem k tomu, že na počet žáků stačil
minibus, dotace zcela pokryla náklady na dopravu ve výši 27 288,- Kč.
Výuku plavání zajišťovala příspěvková organizace Děčínská sportovní v deseti lekcích v období od 12.9.
– 14. 11. 2017. Výuku hradila škola z ONIV ve výši 5 712,- Kč.
Plavecké výuky se zúčastnilo 20 žáků z 5.ročníku.

Následující tabulky přinášejí přehled počtu žáků a jejich výsledky ve výchovně vzdělávací
oblasti.
Tabulka č. 2: Celkový prospěch žáků za 1.pololetí
Počet žáků celkem

66
83
3

% z celkového
počtu
43,71
54,97
1,97

52
94
5

% z celkového
počtu
34,44
62,25
3,31

152

(nezapočítávají se žáci s docházkou v zahraniční škole - §38 školského zákona)

Z toho v 1.pololetí prospělo s vyznamenáním
Z toho v 1.pololetí prospělo
Z toho v 1.pololetí neprospělo
Tabulka č. 3: Celkový prospěch žáků za 2.pololetí
Počet žáků celkem

151

(nezapočítávají se žáci s docházkou v zahraniční škole - §38 školského zákona)

Z toho v 2.pololetí prospělo s vyznamenáním
Z toho v 2.pololetí prospělo
Z toho v 2.pololetí neprospělo
Tabulka č. 4: Výsledky výchovy žáků za 1. pololetí
Počet žáků na škole v 1.pololetí

152

(nezapočítávají se žáci s docházkou v zahraniční škole - §38 školského zákona)

Počet žáků s 2.st. z chování
Počet žáků s 3.st. z chování
Napomenutí TU
Třídní důtka
Ředitelská důtka
Pochvaly ředitele školy

1
0
3
5
4
29
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Tabulka č. 5: Výsledky výchovy žáků za 2. pololetí
Tabulka
č. 5:
Počet
žáků
naVýsledky
škole v 2.výchovy
pololetí žáků za 2. pololetí

151

(nezapočítávají se žáci s docházkou v zahraniční škole - §38 školského zákona)

Počet žáků s 2.st. z chování
Počet žáků s 3.st. z chování
Napomenutí TU
Třídní důtka
Ředitelská důtka
Pochvaly ředitele školy

6
0
7
2
3
58

Tabulka č.6: přehled absence žáků za 1. a 2. pololetí
Zameškané hodiny

Celkem

1.pololetí
omluvených
neomluvených
2.pololetí
omluvených
neomluvených

Na žáka/ %

6928
4

45,58
0,03

9940
7

65,83
0.046

Výsledky přijímacího řízení na střední školy
Na střední školu se hlásilo z deváté třídy patnáct žáků. Na SŠ (studijní obory s maturitou) bylo
přijato šest žáků a devět žáků bylo přijato na odborná učiliště či učiliště (učební obory s výučním
listem).
Typ školy
Počet žáků

SŠ
6

OU, U
9

%

40

60
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Na další stupeň vzdělávání skládali žáci, kteří se hlásili na maturitní obor, přijímací zkoušku
z matematiky a českého jazyka a literatury. Žáci byli přijati na základě výsledků přijímací zkoušky a
dosavadních studijních výsledků (vysvědčení) většinou v prvním kole. Jeden žák byl přijat až na
základě odvolání a jeden žák byl přijat až ve 2. kole přijímacího řízení.
Z nižšího ročníku se hlásila jedna žákyně z osmé třídy na učební obor a byla přijata v 1. kole a
jeden žák ze sedmé třídy byl na učební obor přijat též v 1. kole.

Prevence sociálně patologických jevů
Důležitým faktorem je snaha o snížení rizik a vlivů, které narušují zdravý osobnostní a sociální
vývoj dětí především nabízením hodnotných volnočasových aktivit, využíváním metod aktivního
sociálního učení, informováním o dané problematice ve spojitosti s ostatními institucemi (besedy),
rozvojem etického vědomí, snahou o posun v postojích a hodnotových systémech dětí. To vše ve
spolupráci a vzájemné informovanosti pedagogů a rodičů (problémy žáka ve škole, mimo školu,
v rodině a navrhovaná opatření).
V tomto školním roce se řešily problémy ohledně sociálního prostředí tříd, které narušovali
jedinci se specifickými problémy chování. Pracovalo se s pravidly vzájemného soužití, na upevňování
kladných vztahů mezi vrstevníky. Na řešení se podíleli pedagogičtí pracovníci včetně pedagoga
prevence a výchovných poradců. Opakující se problémy řešil pedagog ve spolupráci se školním
poradenským pracovištěm, popř. s dalšími institucemi (PPP. SPC, OSPOD) a ve spolupráci se
zákonnými zástupci.

Realizace minimálního preventivního programu
 problematika třídních kolektivů
 adaptace prvňáčků na školní prostředí
 problematika integrovaných žáků s výchovnými problémy
 práce s výsledky socimetrického měření
 aktivity na podporu a pomoc žákům se slabším prospěchem, stmelování kolektivu a podpora
sebevědomí u žáků se slabším prospěchem
 podpora vzájemných vztahů mezi žáky, pravidla slušného chování
 osobní příklad učitele, pěstování důvěry v jeho pomoc při řešení problémových situacích
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 debatní kroužky na téma šikana, osobní bezpečí, hygiena, zdravé stravovací návyky, bezpečná
cesta do školy, respekt k odlišnostem.
 třídní chvilky k diskusím o fyzických a psychických závislostech, o osobnostech vědy a kultury
jako o pozitivních vzorech pro život.
 rizika návykových látek
 témata pohlavního života
 sportovní a kulturní aktivity
 sociální a komunikativní hry
 posilování mezilidských vztahů (akce společné pro žáky i rodiče na 1.stupni školy)
 zážitkový den
Mimoškolní aktivity:
o využití sportovní haly (zdarma) 5x týdně
o sportovní hry na hřišti (sportovní soutěže, MDD)
o soutěže s brannými prvky, chování za mimořádných situací
o poznávací výlety v regionu a okolí
o polytechnická výchova – stavíme s Merkurem
o Adventní pěvecký sbor
o Sólový zpěv
o deskové hry
o keramika
o anglický klub
o florbal

Ostatní
o logopedická péče
o doučování žáků: 1. – 9.ročník
o příprava žáků na přijímací pohovory
o spolupráce s MŠ – výlety, kulturní představení, návštěva budoucích prvňáčků v ZŠ
o slavnostní rozloučení s 9. třídou na MěÚ ve Verneřicích
o spolupráce škol v regionu (sportovní aktivity, vědomostní a dovednostní soutěže)
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Spolupráce s rodiči
o 2x ročně schůzky stanovené ředitelkou školy, ostatní individuálně dle potřeby třídních
učitelů či výchovného poradce (rozmisťovací řízení)
o Na 1. stupni neformální setkávání rodičů s učiteli („kavárničky“)
o Poskytování informací o výchovných a vzdělávacích výsledcích žáků rodičům
o Uplatňování sjednocených postupů za nekázeň (školní řád)
o Na pedagogických radách byla přijímána opatření vzhledem k vývoji chování žáků ke
vzdělávání
o Pomoc rodičů na akcích školy
o Poradenství – výchovný poradce; metodička prevence

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Vedení školy podporuje v maximální možné míře další vzdělávání pracovníků. Počet akcí je
ovlivněn finančními limity (cena akce + cestovní náhrady + příplatek za zastupování nepřítomného
pedagoga). Počet vzdělávacích akcí klesl úměrně k počtu pedagogů doplňujících si kvalifikaci. Akce
rozvíjející pedagogické a jiné předpoklady pro práci zaměstnanců školy viz tabulka č.1.

Aktivity školy
Účast v soutěžích
Školní kolo:

Klokánek:

5.ročník

Benjamin:

6.,7.ročník

Kadet:

8.,9.ročník

Turnaj V. Šmicera

pořadatel ZŠ Verneřice

6. – 9. tř.

Mac Donald CUP

školní, regionální kolo, okrskové kolo

Hry bez hranic

pořadatel ZŠ Liběšice

1., 2.st.

Turnaj v přehazované

pořadatel ZŠ Kravaře

2.st. děvčata

Máchův turnaj/kopaná

pořadatel ZŠ Kravaře

1.st. chlapci

Florbal

pořadatel ZŠ Markvartice

1.stupeň

1.st.
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Hospodaření školy, budovy a zařízení
S finančními prostředky škola hospodařila v souladu s právními prostředky a v rozsahu práv
vymezených zřizovatelem. Finanční vypořádání dotací ke konci roku 2016 viz příloha č.2, 3.
Budovy základní školy a zařízení
Revize:
a) hasicích přístrojů
b) tělocvičného nářadí a náčiní
c) požárních vodovodů
d) elektrických zařízení
Prověrka BOZP
Opravy (souhrnně za PO)
a) tělocvičného nářadí
b) služby ICT
c) malování ŠJ, ZŠ
d) instalatérské práce
e) elektrikářské práce
f) drobné opravy
Nákup školního nábytku, pomůcek (souhrnně za PO)
a) vybavení tříd
b) doplnění stavu učebnic, výměna poškozených
c) odborná literatura
d) nákup běžných pomůcek pro vyučování (křídy, popisovače, …)
e) didaktické pomůcky
f) ICT pomůcky
g) hračky a výtvarné potřeby pro ŠD

Kontroly, inspekce
1. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
Termín kontroly: 29. 11. 2017
12

Předmět kontroly:
Plnění povinností stanovených v ustanovení §7 z. č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví a
o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MZČR č.
410/2005 Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro
výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MZČR č.
6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických
ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, ve znění pozdějších
předpisů.
Místo kontroly: mateřská škola
Kontrolní zjištění:
a) hygienická zařízení a jejich vybavení:
umyvadla, která jsou vybavena toaletními mýdly v síťkách nebo krabičkách, musí být
vybavena mýdlem v dávkovači.
Závada byla odstraněna.

2. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
Termín kontroly: 29. 11. 2017
Místo kontroly: školní jídelna
Předmět kontroly:
Plnění povinností o hygieně potravin, hygienické požadavky na stravovací služby, zásady
osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.
Kontrolní zjištění:
Nebyly zjištěny nedostatky.
3. Město Verneřice
Termín kontroly:27. 6. 2018
Předmět kontroly: hospodaření v příspěvkové organizaci na základě příkazu starosty města
Verneřice, Ing. Daniela Zyguly:
Kontrolní zjištění:
Nebyla zjištěna neúplnost, nesprávnost vedení účetnictví, včetně náležitosti dokladů.
Výroční zprávu zapsala:

Mgr. Jana Kindlerová, ředitelka školy

Ve Verneřicích dne:

5. 10. 2018
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Tabulka č.1: Přehled účasti pracovníků na vzdělávacích akcích ve školním roce 2017/2018
Počet

Název vzdělávací akce

Datum

Místo konání

účastníků

Kód

Cena kurzu

kurzu/pořadate

Kč

l
1

Studium učitelství 1.st.

1

Studium:obor matematika,

od září 2014
od1. 10. 2014

PF UJEP
PF UK Praha

specializace v pedagogice
1

Studijní obor: chemie -

od září 2014

PF UJEP

matematika
1
1

Workshop pro výchovné a
kariérní poradce
Jóga s dětmi

19. 9. 2017
25. 10. 2017

ÚP ČR Děčín

ÚP ČR

Děčín

02070495/PC
Děčín
ÚP Děčín

2

Diář pro holky a kluky/ kariérové
poradenství
Angličtina pro 2. stupeň ZŠ

10. 10. 2017

Liberec

1

Výuka českého jazyka pro cizince

15. 11. 2017

1

Právní předpisy v MŠ

15. 11. 2017

2

30. 11. 2017

1

Novinky v právních předpisech
škol
Řešení problémů s žáky
s rizikovým chováním
Kolokvium ředitelů

Velká Hradební 33,
Ústí nad Labem
Městská knihovna
Děčín
Hotel Vladimir, UL

2
2

1

1

5.12. 2017

ÚP ČR, KoP Děčín

zdarma
680,zdarma

Oxford
University
Press
Poradna pro
integraci
PC UL

zdarma

NIDV/MŠMT

zdarma

zdarma
620,-

5. 4. 2018

Knihovna Děčín

PC UL

680,-

4. 4. 2018

NIDV UL

NIDV UL

700,-

Informační seminář – šablony II

9. 4. 2018

ZŠ Benešov nad Pl.

GDPR srozumitelně a prakticky

17. 04. 2018

MAS Labské
skály
NIDV

NIDV Ústí n. Labem

0, 0,-
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Tabulka č.2: Údaje o použití finančních prostředků na provozní náklady poskytnutých v roce 2017

Nárok na rok 2017 schválený ZM

15.12.2016

Verneřice činil Kč

1 860 000,--

CELKEM :
náklady

Příjem

501 spotřeba materiálu
502 spotřeba energií

716 476,20
887 788,--

511 opravy a údržba
569 pojištění žáků,popl.banky
518 služby
512 cestovné
558 DDHM

173 219,49
28 319,86
325 498,80
186,-320 366,--

CELKEM

dotace
stravné
příspěvek na provoz
ostatní tržby
úroky

2 451 854,35

ROZDÍL

1 860 000,-553 010,-82 786,-13 605,-1 522,46

2 510 923,46
+59 069,11

Rozdíl převeden do rezervního fondu.
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Tabulka č.3: Údaje o použití finančních prostředků na přímé náklady poskytnutých v roce 2017

UZ 33353
UZ 33052
UZ 33073
UZ 33070
CELKEM

Dotace
Dotace – zvýšení platů prac.reg.školství
Dotace - zvýšení platů nepedag.pracovníkům
Dotace – cestovné – plavání
DOTACE

11 863 953,-228 232,-57 555,-27 288,-12 177 028,--

Čerpání skutečnost r.2017
UZ 33353
- učební pomůcky,učebnice ,hračky
- úrazové pojištění /koop./
- školení/cestovné
- mzdy /pedagog.+as.ped.
- nepedag.
- OPPP
- nemoc
- soc. a zdr.poj. zam.
- FKSP

320 296,-17 058,42
9 830,-6 937 469,-1 524 971,-5 600,-6 865,-2 872 614,-169 249,58

CELKEM

11 863 953,--

UZ 33052
- mzdy
- soc. a zdr.poj.
- FKSP

167 818,-57 058,-3 356,--

CELKEM

228 232,--

UZ 33073
- mzdy
- soc. a zdr.poj.
- FKSP

42 321,-14 388,-846,--

CELKEM

UZ 33070
- cestovné plavání
Čerpání celkem rok 2017

57 555,--

27 288,-12 177 028,--
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Tabulka č. 4: Aktivity školy 2017/2018
DATUM
06. 09. 17
14. 09. 2017
19. 9. 2017
4. 10. 2017
23. 10. 2017
25. 10. 2017
1.11.2017

NÁZEV AKCE
Fotbalový turnaj – Stojaka
a Meniče
O pejskovi a kočičce
THE BEATLES
Dýňodlabání
Helloweenská párty
Veletrh vzdělávání

Rozum v zastoupení
Návykové látky, vlastní
úsudek
1.12. 2017
Den na zázračné planetě
20. 11. 2017 Florbalová liga
3. 12. 2017 Veřejné adventní
vystoupení žáků naší školy
5. 12. 2017 Mikulášská besídka
18.- 22. 12 Vánoční týden
22. 12. 2017 Vánoční besídka
19. 1. 2018 Korunovační klenoty,
návštěva v České televizi
1. 2.2018
Klima ve třídě
20 .3.2018 Festival – Jeden svět
2. 11. 2017
2. 11. 2017

19. 4. 2018
27 4. 2018
30. 4. 2018
30. 4. 2018
11. 5. 2018
24. 5. 2018
25. 5. 2018

Pohádka
Vybíjená - dívky
Bajky
Zlatý věk španělské
literatury
Fotbalový turnaj V.
Šmicera
Markvartická střela
Novodobé dějiny, ghetto
Fotbalový turnaj V.
Šmicera
McDonalds cup
Moje vlast
DEN ZEMĚ
Turistická vycházka
Den matek
České národní pověsti
Přírodovědná exkurze

28. 5. 2018
1. 6. 2018
15. 6. 2018
26. 6. 2018

Strážný vrch
Dětský den
Hry bez hranic
Školní akademie

27 . 3. 2018
3. 4. 2018
4. 4.2018
4. 4. 2018
5. 4. 2018
5.4. 2018
6. 4. 2018
12. 4. 2018

OBSAH
Mezitřídní turnaj

TŘÍDA
2. stupeň

Sportovní akce
Sváťovo divadlo
Hudební vystoupení
Společná akce s rodiči

1.stupeň
1.+ 2,třída
celá škola
1. stupeň

Prezentace SŠ a
zaměstnavatelů
Motivační program pro ZŠ
Prevence

8. třída
2. stupeň
1.stupeň

Příroda, kino Litoměřice
1.stupeň
Výběr žáků
1.stupeň
Rozsvícení Vánočního stromu
Lidové tradice
Lidové tradice
Vánoční zvyky, tradice
Výlet do Prahy

celá škola
1.stupeň
celá škola
výběr

Projekt
Promítání pro děti, kino
Sněžník
Sváťovo divadlo
Kravaře
Divadlo BRATŘÍ ČAPKŮ
Divadlo BRATŘÍ ČAPKŮ

1.stupeň
4.+5.třída
1.+2. třída
2.stupeň
1.stupeň
2. stupeň
8.+9.třída

Florbal
Exkurze – Terezín

1.stupeň
5. třída
6.+7.třída

Fotbalový ternaj
Exkurze na horu Říp
Čištění okolí školy
Pěší výlet do Benešova
Besídka pro rodiče
Skupina Perštejni
Včelařství, práce
s mikroskopem
Turistický výlet
Branná výchova
Liběšice
Vystoupení tříd

1.sputeň
1.stupeň
1.stupeň
2.stupeň
1.stupeň
celá škola
2.stupeň
2.stupeň
celá škola
výběr školy
celá škola
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27. 6. 2018

Branný den

28. 6. 2018

Sportovní den

Požární poplach, cvičení
mimořádných situací
Atletický víceboj

celá škola
celá škola
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