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Úvodní slovo 
Naprosto výjimečný školní rok 2021/2022 na ZŠ Mozartova i výjimečně skončil. Po prvním 

pololetí s Covidem-19, testováním, dodržováním všech nařízených hygienických i 

organizačních pravidel došlo ve druhém pololetí ke kauze „facka“ a Jablonec nad Nisou a 

ZŠ Mozartova se tímto dostaly do regionálních i celorepublikových medií. 

Do tohoto textu nepatří další komentáře, pouze jeden. Na konci školního roku odešlo 

z různých důvodů ze školy 7 pedagogů a jejich náhrada byla hlavním úkolem prozatímního 

vedení školy tak, aby od září měli všichni žáci před tabulí své nové učitele. Za zvládnutí 

nelehkého jara na ZŠ Mozartova patří všem velký dík. 

1. Základní údaje o škole 

Název: 
Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, 
příspěvková organizace 

Adresa: Mozartova 24, Jablonec nad Nisou, 466 04 

Právní forma: příspěvková organizace 

IČO: 72 74 30 34 

Identifikátor zařízení (RED IZO): 600 078 426 

Zřizovatel: 
Statutární město Jablonec nad Nisou 
Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou, 467 51 
IČO: 002 62 340 

Datum zápisu do rejstříku: 1. 1. 2005 

Školská rada 

zástupci zřizovatele: 
Simona Havlová 

Ing. Petr Roubíček 

zástupci zákonných 
zástupců: 

Libor Ducháček (předseda) 

Veronika Jiroušová  

zástupci pedagogů: 
Mgr. Veronika Osobová 

Mgr. Barbora Šimková  

 
Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: 

 IZO kapacita 

Základní škola 102 177 147 900 žáků 

Školní družina 116 300 060 165 žáků 

Školní jídelna 102 717 524 1000 jídel 

 

Ředitel školy: Mgr. Karel Opočenský  

Zástupce ředitele pro 1. stupeň: Mgr. Michal Polman  

Zástupce ředitele pro 2. stupeň: Mgr. Lenka Mauderová od března Mgr. Michal Polman 

Vedoucí ŠJ: Iva Sklenářová  

Vedoucí vychovatelka ŠD: Marcela Vaníčková  
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2. Organizace vzdělávání 
Obor vzdělání Vzdělávací program Vyučován v ročníku Počet žáků 

79-01-C/01 
Základní škola 

Školní vzdělávací program 
pro základní vzdělávání 

1. až 9. 533 

 

3. Personální zabezpečení školy 

Věková skladba pedagogického sboru  

 < 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 
51 let - 

důchodový 
věk 

důchodový 
věk 

celkem 

celkem 3 6 11 21 1 42 

z toho ženy 2 5 11 17 1 36 

 

Způsobilost pedagogických pracovníků  
odborná 

i pedagogická 
způsobilost 

pouze odborná 
způsobilost 

pouze 
pedagogická 
způsobilost 

bez způsobilosti celkem 

39,5 0,5 0 2 42 

 

Specializované činnosti 
výchovný poradce 1 

koordinátor informačních a komunikačních technologií 2 

koordinátor školního vzdělávacího programu 1 

školní metodik prevence 1 

koordinátor environmentální výchovy 1 

školní psycholog 1 

 

Změny v pedagogickém sboru 

nově přijatí 
pedagogové 

< 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 
51 let - 

důchodový 
věk 

důchodový 
věk 

celkem 

celkem 0 0 1 0 0 1 

z toho ženy 0 0 1 0 0 1 

 

pedagogové, 
kteří odešli 

< 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 
51 let - 

důchodový 
věk 

důchodový 
věk 

celkem 

celkem 1 2 4 0 1 8 

z toho ženy 1 1 4 0 1 7 

 

Počet nepedagogických pracovníků 
referentka majetkové 

správy 
školník uklízečky kuchařky 

2 2 3,95 6,5 
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Údaje o dalším vzdělávání pracovníků 
Dlouhodobé kurzy: 

Ředitel naživo  

Kurz anglického jazyka Anglicky Prakticky 

Formativní hodnocení s klidem 

Studium pro koordinátory ŠVP 

Kurz logopedie  

Studium pro výchovné poradce 

Studium primární prevence 

 

Krátkodobé kurzy: 

Není cílem VZ vypisovat všechny kurzy, přesto několik čísel: 

Asistentky pedagoga:  

63 certifikátů o absolvování kurzů, webinářů, školení. 

Asistent pedagoga a klima třídy 

Postavení asistenta pedagoga ve školském systému 

Spolupráce asistenta pedagoga a učitele 

Agrese u dětí 

Společné učení Metodou Feursteina, zkušenosti zprostředkovaného učení – zaměřeno                                     

na cizince 

Jak mluvit  s dětmi v/o náročných životních situacích 

         

Vyučující 1. stupně: 

58  certifikátů o absolvování kurzů, webinářů, školení. 

Projektová výuka na 1. stupni 

Spolupráce a vrstevnické hodnocení žáků 1. stupně 

Využití metod dramatické výchovy na 1. stupni 

Máme BEE – BOT… A co teď s ním? 

Jsem spokojená učitelka 

Digitální kompetence Canva pro pokročilé – 1. stupeň 
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Vyučující 2. stupně: 

           35 certifikátů o absolvování kurzů, webinářů, školení. 

              Třídnická hodina jako základ primární prevence 

            Badatelská výuka soudobých dějin 

            Techniky pro rozvoj emocí, sociálních, komunikačních dovedností – pro 2. stupeň 

            Diagnostické nástroje (nejen) pro kariérové poradce  

            Integrovaná tematická výuka na 2. stupni ZŠ 

         Den učitelů němčiny 

Cizí jazyky dnes – Kulatý stůl pro lektory a multiplikátory cizích jazyků 

 

Vychovatelky ŠD: 

8 certifikátů o absolvování kurzů, webinářů, školení. 

Řeč není jen o hláskách – skupinová logopedická cvičení 

Efektivní komunikace s dětmi 

Motorické hry pro (nejen) neklidné děti 

Cvičím tělo, oči, ruce, psaní zvládnu jednoduše! 

Dobrodružství vzniku knihy 

Podzim tiskem z koláže 

webináře k Bakalářům: (např. Elektronická třídní kniha i plán akcí,…) 

 

Vzdělávání ředitele 
Dlouhodobé kurzy: 

Ředitel naživo  

 

4. ÚDAJE O POČTU ŽÁKŮ (k 30. 9. 2021) 
Přehled počtu tříd a žáků  počet tříd, oddělení  žáků, dětí 

ZŠ 

1. stupeň 12 295 

2. stupeň 11 238 

celkem 23 533 

podle §38 Školského zákona - 1 

podle §41 Školského zákona - 1 

ŠD  6 157 

ŠJ  - 475 
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5. VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY 
Správní rozhodnutí vydaná dle zákona č. 500/2004 Sb. Zákon 561/2004 Sb. počet 

Zamítnutí žádosti o přeřazení žáka do vyššího ročníku §17 odst. 3 0 

Zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu § 18 0 

Zamítnutí žádosti o odklad povinné docházky § 37 0 

Povolení a zrušení individuálního vzdělávání § 41 1 

Přijetí žáka k základnímu vzdělávání § 46 65 

Přestup žáka do školy § 49 odst. 1 17 

Zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání § 55 odst. 1 0 

 

6. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

Přehled o přijímacím řízení do prvního ročníku 

Zapsaní do 1. třídy Počet žádostí o odklad 
Převedeni na jinou 

školu 
Nastoupilo do 1. třídy 

78 8 5 65 

 

Přehled výchovných opatření 
Výchovné opatření/hodnocení 1. pololetí 2. pololetí 

pochvala ředitele školy 0 8 

jiná ocenění (pochvala tř. uč.) 59 48 

napomenutí třídního učitele 56 64 

důtka třídního učitele 38 48 

důtka ředitele školy 4 5 

2. stupeň z chování 9 5 

3. stupeň z chování 0 0 

 

Přehled prospěchu žáků na konci školního roku 

ročník počet žáků 
prospělo 

s vyznamenáním 
prospělo neprospělo 

1. 45 45 0 0 

2. 53 49 4 0 

3. 73 56 17 0 

4. 51 32 18 1  

5. 84 43 40 1  

6. 55 19 32 4  

7. 66 22 42 2 

8. 74 20 49 5 

9. 52 11 39 2 

celkem 553 297 241 15 

 

Přehled počtu zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 
 počet hodin hodin na žáka 

omluvené hodiny 78 428 141,82 

neomluvené hodiny 824 1,49 
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Účast žáků v soutěžích 
Mezinárodní  

Čestné uznání „Pohár vědy 2022“ 

European Astri Pi Challenge 2021/2022 

Mission Zero  

Celostátní 

16. místo „ Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“ 

9. – 12. místo „ Korespondenční soutěž z matematiky“ 

11. místo „Svátek fotbalu“ Mc Donald’ s Cup 

Regionální  

5. místo „ Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“ 

Krajské 

5. místo Chemická olympiáda 

1. místo Mc Donald’ s Cup – 4. – 5. třída 

2. místo Mc Donald’ s Cup – 2. – 3.  třída 

3. místo Dopravní soutěž mladých cyklistů - mladší 

42. místo Logická olympiáda 

 

Okresní 

1. místo Chemická olympiáda 

1. místo Mc Donald’ s Cup – 4. – 5. třída 

1. místo Mc Donald’ s Cup  – 2. – 3.  třída 

1. místo Dopravní soutěž mladých cyklistů – mladší 

3. místo Dopravní soutěž mladých cyklistů – starší 

Projekt „ Paměti národa“ 

Vyhlášení Sportovce roku 2022 – hosté Gabriela a Ivan Masaříkovi 

Sportovní kolektiv roku 2022  –  hráči  4. – 5.  tříd Mc Donald’ s Cupu – 11. místo v ČR 

 

Uplatnění absolventů školy 
Počet vycházejících 

žáků 
maturitní obory učební obory 

 gymnázium SOŠ SOU 

46 6 29 11 
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Na víceleté gymnázium odešla 1 žákyně. 

4 žáci vyšli z osmé třídy, 3 z nich si nepodali přihlášku k dalšímu vzdělávání. 

Ve školním roce 2021/2022 opustili školu po ukončení devítileté docházky bez doložky o získání 

stupně základního vzdělání 2 žáci.    

 

7. ŘÍZENÍ ŠKOLY 

Úkoly pro školní rok 2021/2022 
(nelze přímo komentovat sestavovateli VZ – jednalo se o informace bývalého ředitele) 

Cíle a prostředky vedení ZŠ byly rozděleny ve vizi školy do čtyř směrů. V končícím školním roce bylo 

prioritou postupné nasměrování k níže naznačeným oblastem.  

žáci 

• zvýšení a udržení pocitu bezpečí na škole a pocitu, že se každý žák může svěřit se svým 

problémem vybranému zaměstnanci školy (v procesu realizace) 

• zavedení a pravidelná realizace třídnických hodin (částečně realizováno) 

• zřízení funkčního školního parlamentu, který svými výstupy podněcuje vedení ke změnám 

v životě školy a je prostředníkem mezi žáky a pedagogickým sborem (v procesu realizace) 

učitelé 

• práce školního poradenského pracoviště jakožto odborné opory pro učitele, žáky i rodiče  

• vytvoření prostoru pro čerpání, sdílení informací a zkušeností z pedagogiky (realizováno)  

rodiče 

• přehledné nastavení komunikačních kanálů a jejich pravidelné využívání 

budovy školy a přilehlé pozemky 

• hledání možností pro další rekonstrukční a modernizační činnost v budovách  

(stále v procesu realizace) 

• navržení změn na školních pozemcích k jejich možnému využívání, největší problém 

v nejbližším okolí školy – zdemolovaný nájezd na parkoviště (nerealizováno) 

• upevňování spolupráce s organizacemi v okolí k posílení žádaného osobnostního růstu žáků 

školy (v procesu realizace) 

 

Spolupráce s radou školy 
Rada školy jednala o zákonem stanovených úkolech. Na své jednání si přizvala ředitele školy, jednání 

probíhala ve shodě, v zájmu dětí a rozvoje školy. 

Podzimní setkání bylo zaměřeno na změny ŠVP a školního řádu. 

Na jarním setkání byla řešena aktuální situace ve škole. 
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Spolupráce s rodiči, školami a dalšími organizacemi 
Při škole pracuje SRPŠ. Podporuje školu materiálně a finančně, napomáhá při zajišťování akcí 

a zájmové činnosti pro děti. 

Třídní schůzky a konzultační odpoledne proběhly. 

Během školního roku navštívila řada rodičů školu i po předchozí domluvě s učiteli. 

Během školního roku si ve škole 8 studentek (5 x z Technické univerzity v Liberci, 1x ze Scholaservisu, 

1x z KVIC Mladá Boleslav a 1x ze SOŠPg Liberec) plnilo svou praxi. 

Organizace spolupracující se školou: 

• Statutární město Jablonec nad Nisou 

• Oddělení sociálně právní ochrany dětí 

• Pedagogicko-psychologická poradna Jablonec n. N. 

• Plavecká škola Jablonec n. N. 

• Mateřská škola v Mechové ulici 

• Mateřská škola v ulici Josefa Hory 

• Technická univerzita v Liberci 

• Městská policie (včetně areálu Dětského dopravního hřiště) 

• Městská knihovna 

• Úřad práce Jablonec n. N. 

• Dům dětí a mládeže Vikýř 

• Středisko výchovné péče Frýdlant 

• MAJÁK o. p. s. 

• Asociace školních sportovních klubů 

• FK Jablonec 

• Baseball club Blesk Jablonec n. N. 

 

Stížnosti na činnost školy 
Na činnost školy nebyla podána žádná stížnost. 

 

Provedené opravy při údržbě budov a pozemků 
• Nastavení, objednání a realizace nového klíčového systému (dokončení říjen 2022). 

• Škrábání a výmalba školní kuchyně. 

• Úprava – malování pěti tříd, výměna linolea ve dvou třídách. 

• Renovace dveří po celé školní budově. 

• Vytvoření nové šatny v prostoru školní družiny. 

• Opakované opravy a nátěry venkovních atrakcí na zahradě školní družiny včetně zahradního 

domečku. 

• Vybudování nové dětské atrakce – Pavouk – zahrada ŠD. 
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8. DALŠÍ AKTIVITY, PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
Zájmová činnost organizovaná školou 

Zájmová činnost pro žáky 

Sportovní lezení 3. – 9. tříd – 1. pololetí * 

Florbal 3. – 5. tříd – 1. pololetí * 

Florbal 6. – 9. tříd – 1. pololetí * 

Tenis 1. – 5. tříd 

Německý jazyk 4. – 5. tříd 

Matematický seminář 9. tříd 

Zdravotní kroužek 1. a 2. stupně 

* ve 2. pololetí zrušeno z důvodu nepřítomnosti vyučujícího 

 

Zájmová činnost ve škole organizovaná jinými subjekty 

„ZUŠ“ viz www.zusjbc.cz 

„Fotbal“ viz www.fkjablonec.cz 

„Baseball“ viz www.baseball-blesk.cz 

Atletika (p. Kubistová) pro žáky 1. – 5. tříd 

Dětské pěvecké sbory – Vrabčata, Vrabčáci (p. Žur) pro žáky 1. – 9. tříd 

Vědecký kroužek viz www.veselaveda.cz 

Přírodovědný oddíl Netopýři www.netopyri.com 

 

Další aktivity   

• sportovní aktuality a činnost školy v místním tisku (Deník Jablonecka) 

• zapojení do projektů Ovoce do škol, Mléko do škol 

• tvorba výrobků do aukce v rámci výtvarné výstavy jabloneckých škol pro dětské oddělení 

jablonecké nemocnice 

• tvorba vánočních přání pro pacienty Centra doléčování a rehabilitace v Jablonci a Tanvaldu 

• opakované akce školního parlamentu pro žáky a pedagogy 

• Schoolmanie – sportovně motivační program pro žáky školy s ukázkami letních extrémních 

sportů (mezi 5 školami v ČR) 

• Využití kompostéru, sběr papíru (omezen) a třídění plastů (Školní parlament) 

Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu: 

Cíle stanovené ŠVP se i přes občasné karantény tříd podařilo ve školním roce 2021/2022 plnit. Třídy 
již od druhého dne karantény přecházely do režimu online výuky. Žáci se tímto učili jinému druhu 
komunikace s pedagogy a spolužáky. Učili se pracovat více samostatně. U některých se vyskytla řada 
problémů, ty se vedení školy snažilo rychle řešit. Jednalo se o zápůjčky notebooků nebo dotisky 
učebních materiálů a předávání přímo rodičům. V oblasti sociálních kompetencí se po předchozím 
školním roce ovlivněném Covidem vyskytly u některých žáků problémy s respektováním dohodnutých 
pravidel chování a vystupování vůči pedagogům a spolužákům.  
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Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů   

instituce, u které byla 
dotace žádána 

požadovaná 
částka 

získaná částka účel dotace 

doba 
realizace 

projektu 

MŠMT  (Šablony 3) 1 931 368 Kč 1 931 368 Kč podpora vzdělávání 
08/2019 – 
01/2022 

MŠMT (Šablony 4) 998 319 Kč 998 319 Kč podpora vzdělávání 
08/2021 – 
06/2023 

MŠMT / KÚ 
Libereckého kraje 

- 159 575 Kč 
Národní plán obnovy 

(Doučování) 
31. 12. 2022 

MŠMT / KÚ 
Libereckého kraje 

- 530 000 Kč 

Učební pomůcky pro 
rozvoj informatického 

myšlení a digitální 
kompetence 

31. 12. 2022 

MŠMT / KÚ 
Libereckého kraje 

- 109 000 Kč 
Prevence digitální 

propasti 
31. 12. 2022 

KÚ Libereckého kraje 15 500 Kč 15 500 Kč 
Specifická primární 

prevence rizikového 
chování 

31. 12. 2022 

 

 

 

Spolupráce s odborovými organizacemi 
1. dubna 2022 byla jako reakce na situaci ve škole založena odborová organizace. 
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9. PORADENSKÉ SLUŽBY 
Školní poradenské pracoviště pracovalo obdobně jako v předchozím roce. Na každotýdenních 

poradách se scházeli: ředitel, zástupci ředitele, výchovná poradkyně, metodik prevence, školní 

psycholožka, vedoucí vychovatelka ŠD a koordinátorka nadaných žáků. Cílem setkání byla výměna 

informací a koordinace činností pracovníků poradenského pracoviště. Nejčastěji se zde řešily projevy 

rizikového chování ve škole, výchovně vzdělávací problémy ve výuce, neomluvené hodiny jednotlivců, 

podpora nadaných žáků i žáků s podpůrným opatřením. 

Školní poradenské pracoviště prostřednictvím svých členů spolupracovalo s Oddělením sociálně právní 

ochrany dětí v Jablonci nad Nisou, Pedagogicko-psychologickou poradnou v Jablonci n. N., Policií ČR, 

Městskou policií Jablonec nad Nisou a dalšími institucemi. 

Zejména žáci s podpůrným opatřením (školu navštěvuje cca 45 takových žáků) přinášejí škole (resp. 

výchovné poradkyni) stále narůstající administrativu. 

Kariérové poradenství (zajišťované výchovnou poradkyní a školním psychologem) spočívalo v: 

• podrobném seznámení žáků 9. tříd (v hodinách pracovní výchovy vedené výchovnou 

poradkyní) s přijímacím řízením na SŠ, seznámení žáků s jednotlivými středními školami 

v regionu, psaní životopisu a motivačního dopisu, zásady pohovoru, … 

• setkání výchovné poradkyně s rodiči žáků ohledně předání základních informací o přijímacím 

řízení, popřípadě přijímacích zkouškách na střední školy a gymnázia pro daný školní rok 

Zpráva metodika primární prevence viz Příloha č. 1. 

 

10. ZAPOJENÍ DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO 

UČENÍ 
Zapojení pedagogů do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení ve školním roce 2021/2022 

neproběhlo. 

 

11. VÝSLEDKY KONTROL 
 

Šetření PIRLS 2021 
Tato školní zpráva obsahuje předběžné výsledky žáků naší školy v mezinárodním šetření PIRLS 2021. 

Hlavního sběru dat se v České republice zúčastnilo přibližně 9 300 žáků čtvrtého ročníku základních 

škol. Školní zpráva neobsahuje výsledky v mezinárodním srovnání, neboť tyto údaje budou po dalším 

zpracování získaných dat zveřejněny v mezinárodní zprávě v prosinci 2022. 

Šetření si klade za cíl pravidelně zjišťovat, jak si žáci ve 4. ročníku, kteří již začínají využívat čtení ke 

svému učení, dokážou poradit s porozuměním textu a do jaké míry jsou schopni pracovat s vybranými 

čtenářskými postupy. Čtenářská gramotnost je v projektu PIRLS chápána jako tvořivý a interaktivní 

proces, při kterém se klade důraz na funkční povahu čtení. Úlohy obsahovaly dva druhy textů, se 

kterými se žáci v tomto věku nejčastěji setkávali: literární texty (krátké příběhy nebo povídky doplněné 

ilustracemi) a informativní texty (vědecké, historické nebo biografické materiály nebo texty typu 

letáku, pracovního postupu, životopisu či zprávy z výzkumu). Za každým textem následovala sada 
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otázek zaměřených na různé postupy porozumění textu. V úlohách se zjišťovala míra žákovy 

dovednosti vyhledávat v textu informace, vyvozovat závěry a interpretovat či kriticky posuzovat text. 

Prostřednictvím dotazníků, které vyplňovali ředitelé škol, učitelé, žáci a jejich rodiče, byly získány 

důležité informace o kontextuálních faktorech souvisejících s podmínkami a průběhem výuky. Tato 

rozsáhlá data zahrnula informace o podpoře čtení, o metodách výuky, o postojích ke čtení a 

čtenářských zvyklostech. 

V následujících tabulkách a grafech jsou informace o úspěšnosti žáků naší školy. Výsledky žáků jsou 

uvedeny jako průměrné úspěšnosti při řešení testu. Průměrná úspěšnost udává v procentech, kolik 

bodů žáci získali za své odpovědi, přičemž základem je maximální počet možných bodů. 

Průměrná úspěšnost žáků naší školy ve čtení v písemném testu (v %) 

 

Průměrná úspěšnost tříd naší školy (v %) 

 

 

Průměrná úspěšnost jednotlivých škol ve čtení 

Graf zobrazuje průměrnou úspěšnost 

jednotlivých škol (zapojených do šetření PIRLS 

v elektronické podobě) ve čtení. Školy jsou 

řazeny sestupně podle průměrné úspěšnosti. 

Sloupeček naší školy je zvýrazněn. 

Z dosavadních výsledků je patrné, že se úroveň 

čtenářské gramotnosti pohybuje v oblasti 

nižšího průměru žáků celé naší republiky, 

přičemž dívky mírně převyšují celorepublikový 

průměr, chlapci za ním pokulhávají. 

Přihlédneme-li k tomu, že se všichni aktéři 

potýkali s nástrahami a problémy doby nemoci 

Covid-19, je možné tyto výsledky hodnotit 

pozitivně, neboť úroveň výrazně nepoklesla 

pod celorepublikový průměr.  
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ČŠI - Zjišťování výsledků vzdělávání podzim 2021 
Termín testování: 01. 11. 2021 – 12. 11. 2021, datum vyhodnocení: 29. 11. 2021 

Jednalo se o dobrovolné výběrové zjišťování výsledků žáků 5. až 9. ročníku základních škol 

a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Do zjišťování se dobrovolně zapojilo 886 škol. 

Cílem tohoto výběrového zjišťování rozhodně nebylo srovnávat žáky, třídy nebo školy – výsledky 

poskytují informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák zvládá základní učivo zahrnuté v testech. 

Školám byly nabídnuty testy pro 5. až 9. ročník ZŠ (testy pro 6. ročník byly shodné s testy pro 5. ročník, 

testy pro 8. ročník byly shodné s testy pro 7. ročník) z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. 

Škola mohla využít dle vlastního rozhodnutí jen některé ročníky a jen některé předměty, mohla také 

zahrnout ne nutně všechny žáky v ročníku. Každý test byl připraven na 40 minut čistého času. Žáci s 

SVP nebyli do průměrů za školu a za třídy zahrnuti. Za každou správně vyřešenou otázku žák body 

získal, za chybně vyřešenou nebo vynechanou otázku body nezískal, ani neztratil. Podíl počtu bodů 

získaných v celém testu a počtu otázek v celém testu udává průměrnou úspěšnost v testu. 

Výsledková sestava prezentuje celkové výsledky za školu po jednotlivých předmětech. První výsečový 

graf umožňuje porovnat průměrnou úspěšnost žáků školy s výsledky všech testovaných žáků. Graf 

ukazuje, jak velké byly v rámci všech testovaných žáků ČR podíly žáků, kteří dosáhli v celém testu 

průměrné úspěšnosti v rozmezích 0–20 % (tj. jaká část žáků získala v testu jednu pětinu možných bodů 

nebo méně), 21–40 %, 41–60 %, 61–80 % a 81–100 %. Nad grafem je uvedena hodnota průměrné 

úspěšnosti žáků školy (jen žáků bez SVP), v legendě grafu jsou v závorkách počty všech zúčastněných 

žáků tvořících jednotlivé podíly. Graf je záměrně konstruovaný z výsledků jednotlivých žáků, žádným 

způsobem nelze z grafu odvodit hodnoty průměrných úspěšností ostatních tříd nebo škol, ani počty 

tříd a škol. Druhý výsečový graf v tomto výběrovém zjišťování není použit, protože v testech byly 

zastoupeny pouze úlohy jedné úrovně obtížnosti. 

Je třeba zdůraznit, že všechna porovnání mají jen omezenou vypovídací hodnotu. Úlohy v testech 

nemohly zákonitě reprezentovat očekávané výstupy RVP v jeho celé šíři, testy měly omezenou délku 

a obsahovaly jen malou část toho, oč běžně výuka jednotlivých předmětů usiluje. Zprůměrované 

výsledky, v nichž se ztrácí možnost zohlednění individuálních vlivů u jednotlivých žáků, mají především 

signální funkci – významnější odchylky od očekávané hodnoty nebo od průměru za všechny testované 

žáky by měly být pro školu podnětem pro hledání možných příčin. 

 

Výsledky naší školy: 

5. ročník ZŠ 

Anglický jazyk 
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 Český jazyk 

 

Matematika 

 

 

6. ročník ZŠ 

Anglický jazyk 

 
Matematika 
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7. ročník ZŠ 

Anglický jazyk 

 

 

 Český jazyk 

 

Matematika 

 

8. ročník ZŠ 

Anglický jazyk 
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 Český jazyk 

 

Matematika 

 

 

9. ročník ZŠ 

Anglický jazyk 

 

 

 Český jazyk 
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Matematika 

 

 

ČŠI – výběrové zjišťování výsledků žáků 2021/2022 
Termín testování: 18. 05. 2022 – 03. 06. 2022, datum vyhodnocení: 16. 06. 2022 

Cílem výběrových zjišťování České školní inspekce je poskytnout informaci o tom, nakolik je jednotlivý 

žák schopen naplnit požadavky zahrnuté v testu, i když test samozřejmě nikdy nemůže reprezentovat 

celý vzdělávací obor (předmět).  

První výsečový graf ukazuje, jak velké byly podíly všech testovaných žáků, kteří dosáhli v testu 

průměrné úspěšnosti v rozmezích 0–20 %, 21–40 %, 41–60 %, 61–80 % a 81–100 %, tj. jaká část ze 

všech testovaných žáků (zahrnuti jsou pouze žáci bez speciálních vzdělávacích potřeb) získala méně 

než jednu pětinu možných bodů, jaká část jednu až dvě pětiny bodů atd. Nad grafem je hodnota 

průměrné úspěšnosti žáků naší školy (opět bez žáků se speciálními vzdělávacími potřebami). V legendě 

grafu jsou v závorkách počty žáků tvořících jednotlivé podíly (za všechny testované žáky).  Graf tedy 

umožňuje posoudit, zda jsou naši testovaní žáci v průměru ve většinové skupině žáků rozdělených 

podle výsledků, nebo zda se řadí spíše k okrajovým (pozitivně i negativně) skupinám. Nejedná se o 

porovnání školy s ostatními školami – graf je konstruovaný z výsledků jednotlivých žáků, žádným 

způsobem nelze z grafu odvodit průměrné hodnoty úspěšnosti ostatních škol. Je také třeba vzít v 

potaz, že výsledky testovaných žáků nemusejí zcela věrně reprezentovat výsledky všech žáků školy – 

průměr je prezentován jen za žáky bez speciálních vzdělávacích potřeb, daný testovaný ročník může 

být lepší či horší, než je ve škole obvyklé, apod.   

Druhý graf v tomto výběrovém zjišťování není použit, protože v testech byly zastoupeny pouze úlohy 

jedné úrovně obtížnosti (graf by v případě úloh více úrovní obtížnosti ukazoval, jaká část žáků řešila 

jednotlivé úrovně obtížnosti).   

Tabulka prezentuje průměrné úspěšnosti žáků jednotlivých tříd, školy a všech testovaných žáků za celý 

test a po jednotlivých tematických oblastech zastoupených v testu. Všechna porovnání se vztahují 

pouze k obsahu testů – testy měly omezenou délku a obsáhly jen vybranou část ze všech rozvíjených 

dovedností ve sledované oblasti. Na druhou stranu poskytují obrázek o tom, jak se přinejmenším v té 

části výstupů, kterým se test věnoval, dílčí skupině žáků školy dařilo. 

Původně se měli testovat všichni žáci 5. a 9. ročníků, vzhledem k ovlivnění situace nemocí Covid-19, 

bylo testování omezeno jen na jeden z ročníků. Na naší škole byli testováni žáci 5. tříd. 
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Český jazyk 

 

 

 

 

Matematika 
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Dovednosti usnadňující učení 

 

 

 

 

12. DALŠÍ ZÁMĚRY ŠKOLY 
Budou v kompetenci nového ředitele a nového vedení školy. 

Ve spolupráci s magistrátem města budeme pracovat na kultivaci prostor ve škole a v jejím nejbližším 

okolí (k diskuzi předložen návrh úpravy parkoviště a příjezdové cesty).  
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13. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY za rok 2021 
Výkaz zisku a ztráty v tis. k 31. 12. 2021 
 

Položka Hlavní činnost Vedlejší činnost Celkem 

Příspěvek zřizovatele na provoz 4 909 0 4 909 

Dotace KÚ vč. grantů 41 488 0 41 488 

Dotace  EU 830 0 830 

Ostatní dotace 0 0 0 

Stravné 1 556 0 1 556 

Podnájmy 0 406 406 

Ostatní výnosy 435 0 435 

Čerpání z rezervního fondu 232 0 232 

        

VÝNOSY CELKEM 49 450 406 49 856 

Příspěvek zřizovatele investiční 279 0 279 

Dotace investiční KÚ 0 0 0 

Dotace investiční EU 0 0 0 

        

Spotřeba materiálu 318 0 318 

DDHM 503 0 503 

Potraviny 1 556 90 1 646 

Voda 410 5 415 

Teplo 1 902 121 2 023 

Plyn 6 0 6 

Elektrická energie 495 24 519 

Oprava a udržování - OŠK 68 0 68 

Opravy a udržování - HS 197 0 197 

Ostatní služby 986 0 986 

Práce na dohody 64 0 64 

Mzdy zřizovatel 98 75 173 

Jiné ostatní náklady  409 0 409 

Odpisy 109 0 109 

Náklady KÚ celkem vč. grantů 41 488 0 41 488 

Náklady Projekt EU 830 0 830 

Náklady ostatní dotace     0 

        

NÁKLADY CELKEM 49 439 315 49 754 

Pořízení investic z příspěvku zřiz. 279 0 279 

Pořízení investic z dotace KÚ 0 0 0 

Pořízení investic z dotace EU 0 0 0 

        

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 11 91 102 
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Stav finančních prostředků k 31. 12. 2021: 

Běžný účet 6 042 

z toho: zřizovatel 1 122 

            KÚ 4 046 

            EU 874 

Běžný účet FKSP 458 

Pokladna 20 
 
Rozvaha k 31.12.2021 

AKTIVA   

    

A) STÁLÁ  AKTIVA 1 003 441,85 

    

    I.  Dlouhodobý nehmotný majetek 1 067 646,68 

        Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku -1 021 672,68 

    II. Dlouhodobý hmotný majetek 19 270 542,48 

        Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku -18 313 074,63 

    

B) OBĚŽNÁ AKTIVA 7 036 604,34 

    

    I.   Zásoby 64 715,45 

    II.  Krátkodobé pohledávky 451 501,47 

   III. Krátkodobý finanční majetek 6 520 387,42 

    

ÚHRN AKTIV 8 040 046,19 

    

PASIVA   

    

C) VLASTNÍ KAPITÁL 3 127 832,75 

    

    I.   Jmění účetní jednotky 1 004 601,85 

    II.  Fondy účetní jednotky 2 021 660,84 

    III. Výsledek hospodaření 101 570,06 

    

D) CIZÍ ZDROJE 4 912 213,44 

    

     II. Dlouhodobé závazky 158 529,81 

    III. Krátkodobé závazky 4 753 683,63 

    

ÚHRN PASIV 8 040 046,19 

Komentář 

- Kladný hosp. výsledek 101 570,06 byl rozdělen takto:  
- Rezervní fond:  96 570,06 
- Fond odměn:   5 000,00 
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Investice 

- Ze státního rozpočtu:  0,00  
- Z rozpočtu zřizovatele:  279 098,60                               
-    Z vlastních zdrojů:   0,00         

 

Výsledky inventarizace 
Inventarizační komise nezjistila žádné rozdíly. Skutečný stav majetku se rovná stavu účetnímu.  

  

Vlastní kapitál 

 

K 31. 12. 2021 Kč 

Jmění 772 636,97 

Fond odměn 89 000,00 

FKSP 504 271,58   

Rezervní fond ze zisku 293 563,17 

Rezervní fond – nespotřebované finan. prostř. EU 839 796,19 

Fond reprodukce majetku, investiční fond 295 029,90 

 

14. PŘÍLOHA – Zpráva metodika primární prevence 

 

Část 1: Škola a její preventivní program 
1) Má vaše škola písemně vytvořený vlastní preventivní program školy? 
Ano. 

2) Na základě čeho je preventivní program školy vypracováván? 
- Diskuzí s vedením školy a učitelským sborem. 
- Sledování výskytu rizikového chování na škole v uplynulém školním roce. 

3) Identifikovali jste při přípravě preventivního programu školy nějaké specifické rizikové faktory 
vaší školy? 
Ano. 

Doplňující text: ZŠ se nachází na sídlišti, vysoký počet integrovaných žáků, vysoký počet žáků v 
některých třídách 

4) Stanovuje preventivní program školy cíle, které jsou konkrétní, měřitelné, dosažitelné, 
realistické a časově ohraničené? 
Částečně. 
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5) Jací další specialisté, mimo školního metodika prevence, působí přímo na vaší škole: 
- Výchovný poradce. 
- Školní psycholog. 
- Asistent pedagoga. 

6) Kolik vyučovacích hodin je za měsíc věnováno třídnickým hodinám v jedné třídě (průměrně za 
celou školu)? 
1 

7) Jaká témata převažují při třídnických hodinách na vaší škole? 
- Práce se vztahy ve třídě (otevřená diskuse o vztazích, řešení problémů mezi žáky). 
- Práce s pravidly a řešení problémů třídy (otevírání témat důležitých pro třídu, vyjasňování pravidel 
chování, péče o individuální spokojenost žáků). 

 

Část 2: Školní metodik prevence 
1) Jméno a příjmení školního metodika prevence: 
Karel Opočenský 

2) Kolik let celkem Vy osobně vykonáváte funkci školního metodika prevence? 
4 

3) Zastáváte Vy osobně na vaší škole, mimo školního metodika prevence, také nějaké další funkce? 
- Ano, ředitel/ka školy. 

4) Máte ukončené akreditované studium k výkonu specializovaných činností pro školní metodiky 
prevence podle § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb.? 
Ano. 

5) Poskytuje Vám škola za výkon funkce školního metodika prevence nějaké finanční ohodnocení? 
Ano, formou příplatku podle Zákoníku práce ve výši 1 000 až 2 000 Kč měsíčně. 

6) Absolvoval/a jste v posledních třech letech nějaké akreditované vzdělávací kurzy, semináře, 
konference či výcviky k tématu primární prevence rizikového chování (kromě specializačního 
studia)? 
Ano, v celkovém rozsahu do 16 hodin. 

7) Ve kterých oblastech primární prevence rizikového chování byste měl/a zájem se aktuálně 
vzdělávat? 
- Prevence šikany a projevů agrese. 
- Prevence kyberšikany. 
- Prevence užívání tabáku. 

8) Máte jako školní metodik prevence externí odbornou supervizi? 
Ano, odbornou supervizi mám 1-2x ročně. 
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9) Věnujete se v roli školního metodika prevence následujícím činnostem? Pokud ano, zkuste 

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

 
Počet 

hodin 

Koordinace tvorby preventivního programu školy a jeho evaluace 3 

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

žáky při preventivních aktivitách) 
16 

Metodické vedení pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového 

chování. 
3 

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

rizikového chování 
4 

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

právní ochrany dětí, nestátními organizacemi působícími v oblasti prevence atd. 
8 

Vedení písemných záznamů všeho druhu 3 

Komunikace se zákonnými zástupci (rodiči) 3 

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

metodického vedení ze strany pedagogicko-psychologické poradny 
0 

Vzdělávání a rozvoj v oblasti primární prevence rizikového chování 4 

Suma řádků 44 

10) Stručně uveďte, co byste aktuálně nejvíce potřeboval/a ke zvýšení kvality vaší práce při 
vykonávání funkce školního metodika prevence: 
- (přestávám vykonávat funkci ŠMP) 
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Část 3: Specifická prevence obsažená ve školním vzdělávacím programu 
1) Pokuste se realisticky odhadnout, jaký rozsah specifické prevence je podle plánu obsažen ve 

školním vzdělávacím programu pro jednotlivé ročníky. Cílem je zmapovat reálný stav na škole, tj. 

kolik času učitelé věnují specifické prevenci v rámci výuky. Při stanovování rozsahu je vhodná 

spolupráce s jednotlivými vyučujícími.  

 
1. 

ročník 
2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 

5. 

ročník 

6. 

ročník 

7. 

ročník 

8. 

ročník 

9. 

ročník 

Suma 

sloupců 

Prevence šikany a 

projevů agrese 
1 1 1 1 1 5 0 1 0 11 

Prevence kyberšikany 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 

Prevence záškoláctví 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prevence rizikových 

sportů 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Prevence rizikového 

chování v dopravě 
1 1 1 1 1 4 0 0 0 9 

Prevence rasismu a 

xenofobie 
0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 

Prevence působení sekt a 

extrémistických 

náboženských směrů 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prevence rizikového 

sexuálního chování 
0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Prevence užívání tabáku 1 1 1 1 1 1 0 1 0 7 

Prevence užívání 

alkoholu 
1 1 1 1 1 1 0 1 0 7 

Prevence užívání dalších 

návykových látek 
1 1 1 1 1 1 0 1 0 7 

Prevence závislostního 

chování pro nelátkové 

závislosti (hazard, 

počítačové hry apod.) 

0 0 1 1 1 1 0 1 0 5 

Prevence poruch příjmu 

potravy 
0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 

Prevence kriminálního 

chování 
1 1 1 1 1 0 0 0 0 5 

Suma řádků 7 7 8 9 10 16 1 11 2 71 
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Část 4: Specifická prevence realizovaná v samostatných preventivních aktivitách a 

programech 

 

Program 1 - Preventivní program školy 

1) Název programu: 
Preventivní program školy 

2) Úroveň programu: 
Všeobecná prevence 

3) Název poskytovatele programu: 
Zipyho kamarádi. 

4) Typ poskytovatele programu: 
Škola sama. 

5) Je tento preventivní program certifikovaný? 
Ne. 

6) Vyberte certifikovaného poskytovatele programu: 
- 

7) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 
- Interaktivní skupinová diskuse. 
- Zážitkový program. 
- Nácvik a trénink dovedností. 

8) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena? 
Velmi spokojena. 

9) Program byl hrazen převážně 
Jinak (prosím, stručně specifikujte) 

Doplňující text: Program vede školní psycholožka. 
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10) Označte třídy, kde byl tento program realizován, a doplňte počet vyučovacích hodin, které 

tímto programem třídy celkově strávily. 

 Počet tříd Počet hodin 

1. ročník ZŠ 2 20 

2. ročník ZŠ 2 20 

3. ročník ZŠ 0 0 

4. ročník ZŠ 0 0 

5. ročník ZŠ 0 0 

6. ročník ZŠ 0 0 

7. ročník ZŠ 0 0 

8. ročník ZŠ 0 0 

9. ročník ZŠ 0 0 

Suma řádků 4 40 

 

11) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 
- Prevence šikany a projevů agrese. 
- Prevence závislostního chování pro nelátkové závislosti (hazard, počítačové hry apod.). 
- Prevence kriminálního chování. 
- Prevence duševních onemocnění a psychických problémů. 

Program 2 - Preventivní program školy 

1) Název programu: 
Preventivní program školy 

2) Úroveň programu: 
Všeobecná prevence 

3) Název poskytovatele programu: 
SEMIRAMIS z. ú., Dlabačova 2208, 288 02 Nymburk 

4) Typ poskytovatele programu: 
Nestátní organizace (např. nezisková organizace, zapsaný spolek, občanské sdružení, nadace) 

5) Je tento preventivní program certifikovaný? 
Ano. 
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6) Vyberte certifikovaného poskytovatele programu: 
Semiramis o.s. 

7) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 
- Přednáška, prezentace informací. 
- Interaktivní skupinová diskuse. 
- Zážitkový program. 
- Nácvik a trénink dovedností. 

8) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena? 
Velmi spokojena. 

9) Program byl hrazen převážně 
Jinak (prosím, stručně specifikujte) 

Doplňující text: Z dotace zřizovatele a krajského úřadu. 

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

tímto programem třídy celkově strávily. 

 

 Počet 

tříd 
Počet 

hodin 

1. ročník ZŠ 0 0 

2. ročník ZŠ 0 0 

3. ročník ZŠ 0 0 

4. ročník ZŠ 0 0 

5. ročník ZŠ 0 0 

6. ročník ZŠ 2 12 

7. ročník ZŠ 3 18 

8. ročník ZŠ 3 18 

9. ročník ZŠ 3 18 

Suma řádků 11 66 

11) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 
- Prevence šikany a projevů agrese. 
- Prevence kyberšikany. 
- Prevence rizikového sexuálního chování. 
- Prevence užívání tabáku. 
- Prevence užívání alkoholu. 
- Prevence užívání dalších návykových látek. 
- Prevence závislostního chování pro nelátkové závislosti (hazard, počítačové hry apod.). 
- Prevence poruch příjmu potravy. 
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Část 5: Práce s dalšími cílovými skupinami – pedagogičtí pracovníci školy 

Aktivita 1 – Středeční odpoledne pro pedagogy 

1) Uveďte stručný popis aktivity. 
Každou středu odpoledne mají učitelé možnost diskutovat o rizikovém chování žáků, hledat společné 
řešení a spolupodílet se na vzniku krizových plánů. 

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě. 
12 

 

Aktivita 2 - Poskytování odborných konzultací učitelům 
1) Uveďte stručný popis aktivity. 
Poskytování odborných konzultací učitelům při výskytu rizikového chování. 

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě. 
15 
 

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

Aktivita 1 
Během školního roku proběhly 1x třídní schůzky a 2x konzultační odpoledne 

 

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

problém v průběhu jednoho školního roku objevil či objevuje. 

 

  
1. 

ročník 
2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 

5. 

ročník 

6. 

ročník 

7. 

ročník 

8. 

ročník 

9. 

ročník 

Suma 

sloupců 

Špatné vztahy 

mezi žáky 

5 3 2 4 4 3 4 0 0 25 (počet případů, 

nikoliv počet 

žáků) 
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Vyloučení 

určitých jedinců 

z kolektivu, 

ostrakizace 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

(počet případů, 

nikoliv počet 

žáků) 

Případy 

opakovaného 

záměrného 

psychického i 

fyzického 

ubližování 
0 0 0 3 0 1 0 0 0 4 

 

(počet případů, 

nikoliv počet 

žáků) 

Případy využití 

elektronických 

prostředků 

(např. mobilní 

telefon, sociální 

sítě) k 

opakovanému 

záměrnému 

psychickému 

ubližování 

0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 

(počet případů, 

nikoliv počet 

žáků) 
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Projevy rasismu 

a xenofobie 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (počet případů, 

nikoliv počet 

žáků) 

Slovní či fyzické 

útoky na 

pracovníky školy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(výskyt u počtu 

žáků) 

Záškoláctví 

0 0 0 1 0 0 1 2 0 4 (výskyt u počtu 

žáků) 

Podezření na 

skryté 

záškoláctví 

(záškoláctví s 

vědomím rodičů) 
0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 

(výskyt u počtu 

žáků) 

Rizikové chování 

ve sportu, 

rizikové 

pohybové 

aktivity, 

extrémní sporty 

atd. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(výskyt u počtu 

žáků) 

Rizikové chování 

v dopravě 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(výskyt u počtu 

žáků) 
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Rizikové sexuální 

chování a 

nevhodné 

projevy sexuality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(výskyt u počtu 

žáků) 

Poruchy příjmu 

potravy 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

(výskyt u počtu 

žáků) 

Sebepoškozování 

a autoagrese 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(výskyt u počtu 

žáků) 

Kriminální 

chování - 

přestupky, 

provinění, 

trestné činy 
0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 

(výskyt u počtu 

žáků) 

Zanedbávání, 

zneužívání či 

týrání dítěte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(výskyt u počtu 

žáků) 

Užívání* tabáku 

0 0 0 0 0 0 0 2 6 8 

(výskyt u počtu 

žáků) 

*Pod termín 

„užívání“ 

zahrnujeme užití 

opakované i 

jednorázové, 

experimentování 

s látkou atd. 
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Užívání* 

alkoholu 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(výskyt u počtu 

žáků) 

Užívání* 

konopných látek 

(např. 

marihuana, 

hašiš) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(výskyt u počtu 

žáků) 

Užívání* dalších 

návykových látek 

(např. extáze, 

pervitin atd.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(výskyt u počtu 

žáků) 

Závislostní 

chování pro 

nelátkové 

závislosti 

(hazard, 

počítačové hry 

apod.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(výskyt u počtu 

žáků) 

Suma řádků 5 3 2 10 5 5 7 6 7 50 

 

Část 8: Vyhodnocení (evaluace) preventivních aktivit školy 

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

2) Co se Vám během školního roku v souvislosti s prevencí rizikového chování obzvláště podařilo a 
díky čemu? 
Pravidelná činnost školního poradenského pracoviště, které se setkávalo v týdenním cyklu. Zde byly 
připraveny podklady pro středeční odpolední setkání učitelů. 

3) Co byste rádi v souvislosti s prevencí rizikového chování na vaší škole v příštím školním roce 
zlepšili či změnili? 
Přál bych si, aby učitelé více uvěřili v důležitost a smysluplnost prevence rizikového chování. 


