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A. Identifikační údaje 

 

 

 

 

Název školy:     Základní škola Budyně nad Ohří,  

okres Litoměřice, příspěvková organizace 

    Školská 196, 411 18 Budyně nad Ohří 

 
Ředitel:                  RNDr. Horáčková Blanka 

Zástupkyně ředitele: Mgr. Povová Vladislava 

Telefon:                  416 863 036 – ředitelna Horáčková 

   477 477 671 – ředitelna Povová 

   773 036 661 - Horáčková  

   773 036 660 - Povová 

   477 477 672 – sborovna 

   477 477 673 - družina     

E-mail:                      zsbudyne@seznam.cz  

Web:                           www.zs.budyne.cz                                             

  

IZO:           102 317 062                   

REDIZO:                    600 081 745                                                  

                                                

IČO:                          72742640 

  

 

 

 

Zřizovatel:             Město Budyně nad Ohří, okres Litoměřice 

                   Mírové náměstí 65 

                             411 18 Budyně nad Ohří 
 

Telefon:                     416 863 007 

Fax:                      416 863 273 

   416 863 001        starosta Ing. Petr Medáček, Csc., M.B.A 

  

 

  

 

 

 

 

 



- 3 - 

Obsah 

A. Identifikační údaje ........................................................................................................... 2 
B. Charakteristika školy ....................................................................................................... 3 

C. Personální zabezpečení ................................................................................................... 4 
D.       Žáci .................................................................................................................................. 5 
E.        Naplňování cílů ŠVP ...................................................................................................... 5 
F.        Výsledky práce žáků ....................................................................................................... 6 
G.       Aktivity školy .................................................................................................................. 7 

H.       Kontroly a inspekce ......................................................................................................... 7 
CH.    Doplňky ........................................................................................................................... 8 
I.     Závěr ................................................................................................................................ 8 
PŘÍLOHY ................................................................................................................................. 12 

 

 

 

 

 

B. Charakteristika školy 
 

Malá, plně organizovaná škola s devíti třídami – všechny ročníky po jedné třídě. 

Počet žáků ve škole se pohybuje kolem 190 žáků.  

Součástí školy je školní družina, kterou navštěvuje 70 žáků 1. – 5. ročníku. Kapacita školy je 

220 žáků, kapacita školní družiny je 70 dětí.  

Školní jídelna je samostatný právní subjekt zhruba 150 m od školy – prakticky v areálu školy. 

Školská rada byla zřízena Městem Budyně nad Ohří k 1. 1. 2006. Má 6 členů. 

 

Už tři roky používáme elektronické žákovské knížky a elektronické třídní knihy. Žáci mají 

k dispozici i informační deník, do kterého zapisují rodiče omluvenky i jiné informace. 

 

Využíváme 12 učeben, z toho 5 specializovaných (F+Př - CH - Hv – jsou současně i kmenové 

třídy; počítačová učebna a učebna s interaktivní tabulí). Součástí školy je také místnost pro 

výuku Tv, dílna a 4 místnosti pro provoz ŠD. V areálu školy je hřiště s umělým povrchem, 

asfaltové hřiště a travnatý pozemek. V těsném sousedství školy je městská sportovní hala, 

která je plně k dispozici škole. Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním 

nářadím apod. je poměrně dobré, neustále se obnovuje. Škola využívá čtyři učebny 

s interaktivními tabulemi. V letošním roce se instalovala pátá velká interaktivní tabule a 

pořídily se dva přenosné interaktivní panely pro první stupeň. 

 

 

Učební  plány 

 

Všechny ročníky: ŠVP – „Škola pro děti“ vydaný 8. 6. 2007, upravený 1. 9. 2017 
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C. Personální zabezpečení 

 

Základní údaje o pracovnících školy: 
Počet pracovníků celkem  23 

Ředitelka    1 

Zástupkyně ředitelky   1 

Počet učitelů ZŠ   13 (přepočtených 13,37) 

Počet asistentů pedagoga  4 (přepočtených 2,5) 

Počet vychovatelů ŠD  4 (přepočtených 2,25) 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 5 (přepočtených 3,4) 

 

 

Údaje o pedagogických pracovnících: 
Učitelé (včetně vedení) 

úvazek  1  VŠ aprobace M + F 

  1 VŠ  Čj + Vv 

  1 VŠ  1. stupeň 

  1 VŠ             spec.+ 1. stupeň 

  1 VŠ  1. stupeň 

  1 VŠ  1. stupeň 

  1 VŠ  sociální vědy + Aj, M 

             1 VŠ  ČZU Praha + M, př. vědy (F, Ch,  Z, Př) 

  1 VŠ  Čj + Hv – zástup za mateřskou dovolenou 

1          VŠ 1. stupeň – dostudovala 

1          SŠ studuje spec.ped. 

1          VŠ Bc. studuje Mgr. speciální pedagogika 

1          VŠ                  Nj - zástup za mateřskou dovolenou 

0,14     VŠ Př + Zákl.zem.výr. 

0,23      SŠ SMŠUD obor keramika 

 

Asistenti pedagoga 

0,75     SŠ gym + DPS vych. 

0,5       SŠ vych. 

                       0,75     SŠ SŠ + DPS asistent 

                        0,5      SŠ SŠ + studuje DPS asistent 

Školní družina 

1 SŠ  vychovatelka 

0,57     SŠ                   gym + DPS vych. 

0,35      VŠ                  Bc. +  DPS vych. 

0,33       SŠ  SŠ +  DPS asist.. 

 

Kvalifikovanost pedagogického sboru se zkomplikovala odchodem tří pedagogů na 

mateřskou dovolenou. Přesto je 12 učitelů plně kvalifikovaných, 2 učitelky studují a 1 

(úvazek 0,23 Vv a Pv – umělecká SŠ, obor keramika) bez kvalifikace.  

 

Pedagogové absolvovali i přes nepříznivou „covidovou“ situaci 45 školení (většinu online) – 

34 školení bylo s akreditací MŠMT a 11 bez akreditace, 4 učitelé se nezúčastnili žádného 
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školení (z toho 3 důchodci), jedna učitelka dokončuje bakalářské studium speciální 

pedagogiky, jedna studuje magisterské studium speciální pedagogiky, asistentka studuje DPS 

pro asistenty pedagoga, jedna učitelka dokončila studium učitelství pro 1. stupeň. 

 

Údaje o nepedagogických pracovnících: 
 

   úvazek  1 školnice 

     1 uklízečka 
1 uklízečka 

     0,2 účetní 

     0,2 mzdová účetní 

 

Věková struktura: 4 důchodkyně (2 učitelky, 1 školnice a 1 účetní), zbytek středního a 

mladšího věku.  

 

 

D. Žáci 

 
V červnu 2022 bylo ve škole 186 žáků. V 1. třídě bylo 17 žáků. 

Z 9. třídy v červnu 2022 vyšlo 21 žáků. Na střední školy s maturitou bylo přijato 15 žáků, 6 

žáků nastoupí do učebních oborů. Všichni žáci byli přijati na školu, na kterou se hlásili. 

V letošním roce se žáci dostali i na prestižní školy jako SŠ v Litomyšli a Děčíně – chovatelé 

exotického zvířectva. Na gymnázium z 5. třídy se dostal jeden žák. Do základní školy 

praktické neodešel v letošním roce nikdo. V září 2022 nastupuje do 1. třídy 15 žáků (6 žáků 

dostalo odklad). 

 

Žáci dojížděli ze 17 obcí. Z 11 nespádových obcí (Přestavlky, Žabovřesky, Radovesice, 

Mšené-lázně, Brníkov, Brozany, Doksany, Libochovice, Dušníky, Martiněves a Koštice) 

dojíždělo celkem 45 žáků. V roce 2021/2022 jsme vykazovali 25 žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Logopedickou poradnu navštěvovalo 21 žáků, předmět speciálně-

pedagogické péče byl dvě hodiny týdně (celkem 4 žáci). 

Trvá problém v domácí přípravě žáků na výuku, minimální je i domácí příprava žáků  

1. stupně (rodiče nekontrolují notýsky, pomůcky a domácí úkoly). Většina učitelů zapisuje 

úkoly do elektronické žákovské knížky, přesto je zapomínání úkolů a pomůcek velmi časté. 

Výchovná komise se v tomto školním roce sešla dvakrát. Důvodem byla nekázeň a 

porušování školního řádu spojené s ohrožením bezpečnosti žáků. 

 

 

 

E. Naplňování cílů ŠVP 
 

Na začátku školního roku 2021/2022 jsme v souladu s doporučením MŠMT vyhodnotili 

splnění očekávaných výstupů ŠVP předchozího školního roku a vytvořili plán adaptace pro 

aktuální školní rok. Očekávané výstupy byly průběžně naplňovány. Žáci ohrožené školním 

neúspěchem v důsledku distančního vzdělávání měli možnost navštěvovat hodiny doučování. 
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F. Výsledky práce žáků 

 

 1. pololetí 2. pololetí 

Prospěl s vyznamenáním 87 87 

prospěl 95 94 

neprospěl 4 5 

NTU 20 23 

TD 8 22 

ŘD 7 14 

2. st. chování 3 1 

3. st. chování 2 0 

Pochvaly TU 35 41 

Zameškané hodiny celkem 14 089 14 439 

Neomluvené hodiny 2 12 

 

 

Na ocenění ve Zlatém sále hradu jsme v letošním školním roce doporučili 32 žáků. Jednalo se 

o žáky s vynikajícím prospěchem, nebo žáky, kteří aktivně pracovali, reprezentovali školu 

apod. 

Kázeňská opatření byla udělována především za zapomínání pomůcek, neplnění úkolů, 

porušování školního řádu. 

 

Školních kol různých soutěží se za celý rok zúčastnilo 418 žáků. Do oblastních kol postoupilo 

celkem 16 žáků, 80 žáků se zúčastnilo krajského kola a celostátních soutěží se zúčastnilo 592 

žáků. Žáci 9. třídy získali ocenění v soutěži Vícejazyčnost je bohatství a 1 žák se stal 

celostátním vítězem v soutěži Bezpečný internet. 

 

O výsledcích vzdělávání a o chování žáků jsou rodiče informováni prostřednictvím 

elektronické žákovské knížky. Rodiče se školou komunikují prostřednictvím informačního 

deníku, případně mailem. 
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G. Aktivity školy 
 

Výuka 

     

Od druhé třídy vyučujeme žáky anglický jazyk formou kroužku, který ale navštěvují všichni 

žáci 2. ročníku. Na povinný předmět Aj ve 3. ročníku už budou všichni připraveni. Od 8. 

ročníku začínají žáci s druhým cizím jazykem – německým. Pět tříd na jazyky rozdělujeme, 

takže se učí ve skupinkách po 10 – 11 dětech. Informatiku vyučujeme už od 5. ročníku a 

v příštím školním roce budeme začínat s novou výukou informatiky už od 4. ročníku. 

Neprobrané, nebo nedostatečně probrané učivo z distanční výuky v loňském roce bylo během 

září a října doplněno. Žáci, kteří měli s učivem nějaký problém, docházeli na doučování. 

Koncem školního roku už zájem slábl. Žádné nedostatky zjištěny nebyly.  

ŠVP vhodně doplňují různé školní projekty, třídní projekty, exkurze a besedy. Učitelé se snaží 

žákům věnovat individuálně – připravují žáky na olympiády a soutěže v různých oblastech, 

slabším žákům nabízejí doučování, na doporučení poradny využívají žáci dvě oddělení 

předmětu speciální péče pod vedením speciálního pedagoga. Děti mají možnost přímo ve 

škole docházet do dvou logopedických ambulancí. Ve třídách také pracují čtyři asistenti 

pedagoga.  

Všechny aktivity, exkurze a projekty jsou vypsané v příloze podle data uskutečnění. 

 

Mimoškolní činnost 

V budově školy máme odloučené pracoviště ZUŠ Roudnice nad Labem. ZUŠ v naší škole 

navštěvuje v letošním roce 25 žáků. Učitelé ZUŠ úzce spolupracují s vedením školy, 

s třídními učiteli a školní družinou. Pořádají koncerty pro družinu i pro veřejnost.  

Dále nabízíme žákům kolem dvaceti kroužků SVČ Drak při MŠ Budyně nad Ohří. Spoustu 

kroužků vedou učitelky školy. 

Během prázdnin nabízíme dětem příměstské tábory. Některé jsou organizované SVČ, některé 

i v SVČ vedou pedagogové naší školy a poslední dva prázdninové týdny organizujeme 

družinové příměstské tábory. 

 

 

 

H. Kontroly a inspekce 
 

Kontrolní činnost ředitelky školy - během roku byla provedena několikrát kontrola plnění 

tematických plánů dle učebního plánu Škola pro děti - nebylo zjištěno žádné větší odchýlení. 

Vedení školy kontrolovalo především výuku mladých a nekvalifikovaných učitelek. 

Vzhledem k mimořádným opatřením, testování a vykazování testů, studování metodik ke 

covidové situaci, k začleňování ukrajinských uprchlíků do škol, zajišťování doučování, 

změnám RVP, zavádění nové informatiky, zaměřování na digitální gramotnost, čerpání 

prostředků na digitální technologie, bylo uskutečněno jen několik klasických hospitací. 

Vedení výuku ale systematicky kontrolovalo. Kromě vzájemných hospitací, prováděli 

hospitace také vedoucí předmětových komisí. Průběhy hodin byly po hospitaci konzultovány. 

Žádné větší nedostatky nebyly zjištěny. 

Dále vedení školy kontrolovalo dodržování vnitřního řádu pro pedagogické pracovníky, 

dodržování školního řádu, chování dětí, vztah učitel – žák – rodič. 

Žádný zásah vedení nebyl třeba. 

V letošním školním roce se 5. třída zúčastnila testování ČŠI. 

Letos jsme se také zaměřili na to, jak se ve škole cítí žáci i učitelé a jak se na školu dívají 

rodiče žáků. V jarních měsících odpovídali všichni na otázky dotazníku klima třídy a klima 
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školy na portálu www.proskoly.cz. Výsledky dotazníků probrali třídní učitelé se žáky na 

třídnických hodinách. Závěry plynoucí z těchto dotazníků jsou v závěru této zprávy. 

Dále jsme ve 4. - 9. třídě zjišťovali rizikové chování žáků. Výsledky jsou opět v příloze této 

zprávy. 

 

 

CH. Doplňky 
 

Od firmy Průša Research jsme na základě vypracovaného projektu získali darem 3D tiskárnu 

v hodnotě 10 000,- Kč. 

Na školním pozemku začal zřizovatel budovat dva přístřešky pro venkovní učebny a 

workoutové hřiště. Na nákup nábytku do venkovních učeben jsme žádali o příspěvek Nadaci 

ČEZ.  

V letošním školním roce se ve škole provedla velká rekonstrukce bývalé žákovské kuchyňky. 

Stavební práce včetně materiálu financoval v plné výši zřizovatel. Nábytek platila škola 

z rezervního fondu za pomoci finančního daru Mondi Štětí ve výši 30 tis Kč. Nádobí jsme 

financovali z ONIVu.  

Na příští školní rok nám zřizovatel zakoupil nové židle do jedné třídy a kompletní lavice i 

židle do další třídy. Vybraný byl kvalitní německý nábytek za 200 tis Kč. 

Během prázdnin se provedly běžné opravy, včetně malování dvou tříd, opravy vstupních vrat 

za 35 tis a natření mantinelů kolem hřiště.  

Čerpání státního rozpočtu za rok 2021: vyčerpán 100%, přesně dle kategorií. 

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti za rok 2022: 218760Kč. 

 

 

I. Závěr 
 

Škola velmi úzce spolupracuje se zřizovatelem, se SVČ Budyně n. O., s Městskou knihovnou 

Budyně nad Ohří, se ZUŠ Roudnice nad Labem, se sportovními kluby Sokol a TJ Viktorie 

Budyně, SDH Budyně n. O., s PPP Roudnice n. L., PPP Litoměřice, SPC Litoměřice, PPP 

Ústí n. L., MAS Roudnice n. L. DDM Trend Roudnice, DDM Rozmarýn Litoměřice a 

dalšími. 

Ve škole se stále zaměřujeme na klidné a vyrovnané prostředí. Škola má velmi dobré 

personální, materiální a psychohygienické podmínky umožňující škole realizovat zvolený 

vzdělávací program „Škola pro děti“. Z tohoto důvodu jsme se v letošním školním roce 

zaměřili na zjišťování vztahů mezi dětmi ve třídách. Vyhodnocením dotazníků jsme zjistili, 

kdo ve třídě ovlivňuje své spolužáky kladně a kdo má na ně záporný vliv, kdo je 

nejoblíbenější a kdo je odstrčený. S těmito závěry pak třídní učitelé v třídnických hodinách 

citlivě pracovali. 

 

DOTAZNÍKY – Klima školy, klima třídy 

 

Naším cílem je, aby děti a vyučující se ve škole cítili dobře a kladný vztah ke škole měli i 

rodiče. Proto jsme zjišťovali, jak se na školu jednotlivé skupiny dívají. 

S výsledky dotazníkového šetření na klima školy dále pracujeme. Všechny odpovědi na 

uzavřené položky v dotazníku jsou vyhodnocovány stejným klíčem: 

Rozhodně souhlasím - 100 % 

Spíše souhlasím - 75 % 

Nevím - 50 % 
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Spíše nesouhlasím – 25 % 

Rozhodně nesouhlasím – 0 % 

U všech položek platí, že čím vyšší je výsledná hodnota, tím lépe je daná položka/kategorie 

hodnocena. 

Odpovědi na otevřené otázky nebyly dále zpracovány. Pouze uvedu jejich výpis. 

 

Dotazníky pro žáky (4. – 9. třída): 

Nejlépe hodnocené kategorie: 

Lidé, výuka, příprava, hodnocení, komunikace a vztahy. 

 

Nejlépe hodnocené otázky: 

Když něčemu nerozumím, mohu se zeptat. Učitelé dobře spolupracují, vzájemně si pomáhají. 

Učitelé na naší škole umí učit. (70 – 80 %) 

 

Nejhůře hodnocené otázky: 

Škola má vhodné prostory pro převlékání (28 %). Pracujeme často ve skupinkách (37 %). 

Když se mi ve škole daří nebo se velmi dobře chovám, učitel o tom informuje mé rodiče (37 

%). 

Celkově jsou ve škole více spokojeni mladší žáci. Žáci 4. třídy jsou spokojeni na 71,5 % a 

směrem k 8. třídě počet procent klesá až k 45 %, 9. třída je na 46,8 %. 

 

Z otevřených otázek - nejčastější odpovědi. 

Ve škole jsem nejvíce spokojený s …, ve škole se mi nejvíce líbí …: 

Kamarádi, kolektiv, přestávky, třídní učitel, učitelé si s námi dokáží normálně povídat, jak 

s námi komunikují učitelé, většinou milí učitelé, když něco nevím, pomůžou, vybavení tříd, 

interaktivní tabule, hala, tělesná výchova, … 

 

Jako největší problém ve škole vidím …, ve škole jsem nespokojený s …: 

Nemáme šatny, kázeň, šikana, chování některých spolužáků, s řešením chování, nepřátelský 

kolektiv-nikdy nic, co učitelé udělali pro zlepšení, nepomohlo, zastaralé počítače, slabá wifi, 

ani o přestávkách nesmíme používat mobily, málo se používají počítače a tablety. 

 

Z dotazníků vyplývá, že úplně největším problémem jsou vztahy mezi dětmi. Sice vybíráme 

různé preventivní programy, ale bude nutné ještě více s dětmi pracovat v třídnických 

hodinách a při různých projektech. Počítače zastaralé nejsou, ale plánujeme nákup notebooků 

a větší využívání tabletů, které už máme. Vyřešení internetového připojení už se také plánuje. 

Mobily i nadále zůstanou zakázané. Až bude vyřešené internetové připojení, budou se mobily 

využívat v hodinách k výuce. 

 

 

Dotazníky pro pedagogy (17 pedagogů – bez vedení): 

Nejlépe hodnocené kategorie: 

Lidé, systém, pravidla, hodnoty, komunikace, vztahy, výuka, hodnocení (nad 80 %). 

 

Nejlépe hodnocené otázky: 

Učitelé mají radost, když se žákům něco podaří. Když něčemu žáci nerozumí, mohou se 

zeptat (98 %). 

Pokud žáci s učiteli nesouhlasí, mohou své názory otevřeně vyjádřit (93 %). 

 

Nejhůře hodnocené otázky: 
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Škola nemá šatny, spolužáci si navzájem nepomáhají, nechovají se k sobě ohleduplně. 

Škola je napřed před ostatními školami (51 %). 

 

Z otevřených otázek – nejčastější odpovědi. 

Ve škole se mi nejvíce líbí: 

Kolektiv učitelů i ostatních pracovníků, rozumné a milé vedení školy, otevřená komunikace 

s vedením, vstřícnost vedení, opora vedení školy při konfliktech s rodiči, podpora při 

sebevzdělávání, spolupráce mezi kolegy, vzájemná spolupráce rodiče, děti, škola, přátelská 

atmosféra v učitelském sboru, dobré vztahy mezi kolegy, práce s mladšími žáky, interaktivní 

tabule. 

 

Jako největší problém ve škole vidím: 

Nejsou šatny, málo prostoru pro odborné učebny, vybavenost tříd a pomůcek, malé třídy, 

problémy s připojením, nevychovanost dětí (nerespektují pokyny dospělých, neumí se 

ovládat, stupňuje se agresivita), kázeňské problémy, přístup žáků k učivu, neaprobovanost 

učitelů. 

 

I z odpovědí učitelů vyplývá, že největším problémem je chování dětí, také nedostatek 

prostoru, špatné připojení. Naopak jsou učitelé nejvíce spokojeni s kolektivem a spoluprací 

zaměstnanců. 

 

 

Dotazníky pro rodiče: 

Nejlépe hodnocené kategorie: 

Lidé, komunikace, vztahy, výuka, příprava, hodnocení (71 %). 

 

Nejlépe hodnocené otázky: 

Třídní učitel mého dítěte plní dobře svou úlohu (89 %). 

Jestliže se s učitelem na něčem ohledně mého dítěte domluvím, dohodu dodrží (89 %). 

Domácí úkoly dostávají děti v takovém množství, aby měly dost času na své záliby a 

odpočinek (86 %). 

 

Nejhůře hodnocené otázky: 

Škola nemá šatny (24 %). 

Škola je napřed před ostatními školami (42 %). 

Spolužáci si navzájem nepomáhají, nechovají se k sobě ohleduplně (51 %). 

 

Z otevřených otázek – nejčastější odpovědi. 

Ve škole se mi nejvíce líbí: 

Kolektiv ve třídě, jednání třídní učitelky, jednání paní ředitelky, celkově pěkně 

zrekonstruovaná budova, nová tělocvična, přístup vyučujících. 

 

Jako největší problém ve škole vidím: 

Nejsou šatny, nevychovanost dětí (nerespektují pokyny dospělých, neumí se ovládat, stupňuje 

se agresivita), nedostatečná komunikace s rodiči při řešení problémů, špatné soukromí na WC, 

málo domácích úkolů, malé pravomoce učitelů. 
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Všechny odpovědi byly podrobně diskutovány a byly vytvořeny plány na zlepšení 

problémových oblastí. Ke zlepšení situace by bylo všem potřeba, aby rodiče komunikovali se 

školou okamžitě a konkrétně a ne až prostřednictvím anonymních dotazníků. 

 

 

DOTAZNÍKY – odhalení rizikových oblastí 

 

Jedním z vytyčených cílů je výchova ke zdraví v širším smyslu, kdy škola věnuje zvýšenou 

pozornost výchově ke zdraví i z hlediska bezpečnosti a zdraví žáků, prevenci sociálně 

patologických jevů, zaměření dětí na sport a pohyb vůbec, zdravá výživa, ale i dobré vztahy 

mezi lidmi apod.  

Z tohoto důvodu jsme po dvou letech zadali žákům 4. – 9. třídy ještě jeden dotazník, který 

měl monitorovat rizikové chování dětí.  

Dotazníky byly vyplňovány online a byly plně anonymní. Výsledky dotazníku nemá smysl 

průměrovat. Hodnoty v jednotlivých třídách slouží preventistce a třídním učitelům k další 

práci se třídami. Oproti výsledkům před dvěma lety nejsou významné rozdíly. Děti zkouší od 

4. třídy alkohol, od 5. třídy zkouší tabák, v 7. třídě už jeden žák zkoušel hazardní hry, v 9. 

třídě uvedli 2 žáci, že vyzkoušeli kokain a asi 2 žáci (chlapec a dívka) pravidelně hrají 

hazardní hry. Už od 4. třídy se vyskytují žáci, kteří berou tlumící léky a léky proti bolesti. 

 

Úkolem tohoto dotazníku bylo pomoci metodikovi prevence poznat lépe třídy a včas 

rozpoznat rizikové chování žáků v jednotlivých třídách. Užívání tlumících léků a léků proti 

bolesti budou třídní učitelé probírat s rodiči na třídních schůzkách, protože tento problém 

podle našeho názoru rodiče podceňují. 

 

 

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 5. TŘÍDY - ČŠI 

 

Naše 5. třída byla zařazena do certifikovaného testování organizovaného ČŠI. Žáci byli 

testováni z Čj, M a dovedností usnadňujících učení. Vyučující dostali výsledky jednotlivých 

žáků v porozumění textu, pravopise, slovní zásobě, geometrii, počítání s čísly, slovními 

úlohami, v orientaci v prostoru, práci s čísly a symboly a práci se slovy a textem. Celkové 

výsledky 5. třídy se pohybovaly v Čj kolem 64 %, v M 40 % a v dovednostech usnadňujících 

učení byl výsledek 48 %. Cílem testování ale nebylo průměrovat výsledky, nebo dokonce 

porovnávat školy mezi sebou. Cílem testů bylo poskytnout informaci o tom, nakolik je 

jednotlivý žák schopen naplnit požadavky zahrnuté v testu. Z výsledků testů nelze v žádném 

případě odvodit průměrné hodnoty úspěšnosti škol. 

 

 

Po posouzení všech kladů i negativ dle nás škola ve školním roce splnila své úkoly, všichni 

zaměstnanci odvedli velmi dobrou práci, všichni se snažili, aby se žáci vrátili do škol v klidné 

atmosféře a co nejlépe zvládli celý školní rok. Všem zaměstnancům patří velký dík za 

odvedenou práci. 

 

Výroční zpráva byla schválena na pedagogické radě dne 25. 8. 2022. 

          

 

 

RNDr. Horáčková Blanka, 

ředitelka školy 
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Hodnocení preventivního programu  

2021/2022 

Konkrétní cíle pro školní rok 2021/2022 vycházely z konkrétních problémových situací zaznamenaných 

v roce předešlém. Krom pravidelných aktivit obecné prevence vyvíjela škola snahu o zintenzivnění 

prevence v těchto problémových oblastech:  

- Zvýšení povědomí o poruchách příjmu potravy, zdravém pohybu a stravování (žáci I. i II. stupně), např. 

díky projektu Zdravá pětka, Zdravě žít hravě, Zdravý pohyb - Roztančete celou školu - akceptovatelný 

cíl – aby nepřibývaly další případy nezdravé fascinace vlastní postavou, příp. anorexie – tento cíl se 

podařilo naplnit, další případ nebyl zjištěn. 

 - Zvyšování povědomí o vzájemné toleranci odlišností žáků jako způsob posilování pozitivního třídního 

klimatu - akceptovatelný cíl – zapojení pokud možno všech žáků II. stupně do programu Přestávkové 

prevence a projektu Nenech to být – tento cíl byl splněn částečně, a to zejména vlivem poměrně vysoké 

nemocnosti žáků díky stále probíhající pandemii Covid 19 – v akreditovaném programu Přestávkové 

prevence i projektu Nenech to být bude škola pokračovat i v příštím školním roce. 

 - Zvýšení informovanosti o bezpečnosti práce s internetem - měřitelný cíl – zvýšení bodového skóre v 

dotazníku prověřujícím informovanost, zvýšení počtu žáků – do dotazníkového šetření prověřujícího 

informovanost žáků ohledně bezpečnosti práce s internetem se zapojili i žáci druhého stupně, úroveň 

jejich znalostí je poměrně vysoká. V následujícím školním roce bude předmět Informatiky vyučován již 

od 4. ročníku, do projektu dotazníkových šetření bude tedy zapojeno více žáků. 

- Další konkrétní cíle prevence agresivního chování se škola snažila naplňovat svépomocí ve spolupráci 

s rodiči a dále s externisty – projekt Všeho s (M)mírou. 

- Zvyšování povědomí žáků o trestně právní odpovědnosti bylo součástí Projektu Presafe. 

S cílem zvýšit povědomí žáků o sociálně patologických jevech v dnešní společnosti se naše škola 

zapojila do akreditovaného programu primární prevence pod záštitou MŠMT s názvem Desatero pro 

primární prevenci Presafe.  V rámci tohoto programu absolvovali žáci druhého stupně sérii 

edukativních webinářů k základním oblastem sociálně patologických jevů (např. drogové i nedrogové 

závislosti, nebezpečí kyberšikany, domácího násilí a další). Následně každý žák vyplnil online test 

prověřující jeho znalost dané problematiky a možnosti ochrany sebe sama před těmito riziky. Žáci 

subjektivně hodnotili tento vzdělávací program velmi pozitivně. Webináře byly zpracovány velmi 

kreativně, obsahovaly krátké video s příběhy ze života dospívajících, což umožňovalo našim žákům 

vcítit se do podobných situací. Do tohoto programu se zapojíme i příští školní rok. 

Primární prevence na prvním stupni probíhala především v rámci hodin prvouky a dále se žáci zúčastnili 

programů externistů, např. Policie ČR a dalších. Proběhly preventivní programy k bezpečnosti 

v silničním provozu – Zebra se za tebe nerozhlédne, BESIP, návštěvy dopravních hřišť. 

Další aktivity specifické i obecné primární prevence proběhly dle plánu (viz Preventivní program). 

Z kapacitních důvodů externích školitelů se nepodařilo uskutečnit Program mezipatra. Dále se 

neuskutečnil projektový den Mladí mladým z důvodu velkého množství jiných neplánovaných aktivit a 

projektů, které proběhly (viz Akce školy, volnočasové aktivity a další). 

       Školní metodička prevence 

       Mgr. Jitka Mayová, DiS. 



Akce ve školním roce 2021/2022

školení akreditováno MŠMT školní projekty družina ostatní

Datum Akce popis akce typ akce akreditace místo třída počet dětí kdo
7.9.2021 Bezpečně do školy okolí školy 2. 23 Medáčková
6.9.2021 Seznamovací výlet 6.třídy Naučná stezka 6. 20 Hartmanová
8.9.2021 Olympijský běh připomenutí školní, ne škola 1. - 9. 190 Doležálková, 
9.9.2021 Zebra - BESIP ne škola 3., 4., 5. 60 Svobodová

15. 9.2021
4EDU konference-chemické 
pokusy ze supermarketu

školení webinář online X X
Doležálková, 
Svobodová

15. 9. 2021 4EDU konference - MS Teams školení webinář online X X Doležálková
14. 9. 2021 školení - webinář Zábavné učení 1. st. ano online Preslerová
16. 9. 2021 Bakaláři - organizace výuky, školení webinář ano online X X Doležálková
16. 9. 2021 fotografování 1. tř. škola 1. 15 Mašková

16. 9. 2021 výlet do FUNPARKU v Mostě družina 44
Kolblová, 
Komárková, Nový, 
Svobodová

16. 9. 2021 online konzultace NIDV, ČŠI Horáčková, Povová

21.9. 2021
Zahájení celoročního projektu 
Cesta za pokladem

celodenní škola 3. 21 Preslerová

24. 9. 2021
Sbírka potravin pro Zoo Ústí nad 
Labem

škola 1.-9. 190 Hartmanová

20. 9. 2021 Digitální bezpečnost-ochrana školení webinář ano online X X Doležálková
27. 9. 2021 Exurze - Říp Př, Ze, Dě - rostliny, 8. 22 Jíšová, Pospíšilová
září, říjen Pověsti a legendy v cizích soutěž Vícejazyčnost je celostát. soutěž škola 9 A + B 22 Mayová
30. 9. 2021 Návštěva knihovny Seznámení s projektem Budyně nad Ohří 9. 20 Jíšová

celorepublikové soutěže



Akce ve školním roce 

školení akreditováno MŠMT školní projekty družina ostatní

Datum Akce popis akce typ akce akreditace místo třída počet dětí kdo
5. 10. 2021 RVP-digitální technologie školení-NPI webinář ano online x x Horáčková
6. 10. 2021

Budování mediálního obrazu 
školy

školení-NPI webinář ano online x x Horáčková
5. 10. 2021 Návštěva knihovny knihovna 2. 23 Medáčková
6. a 7. 10 Školení Školení Praha Baudyšová
11.10.2021 On-line kurz V rytmu zdraví registrace, 1. lekce On-line 5. 22 Presler
12. 10. Návštěva knihovny Seznámení s projektem knihovna 8. 22 Jíšová
říjen Kouzelný podzim okolí Budyně 2. 23 Medáčková
říjen Den stromu škola 2. 23 Medáčková
11.10. a 13. Logická olympiáda soutěž založená na celorepubliková ano škola, PC 6.-9. cca 80 Doležálková
14.10.2021 Přírodovědný klokan celorepubliková škola 8. a 9. Doležálková, 
18.10.2021 Matematická gramotnost

D02-11-11-212-02 - 
Místní krajská konference 

webinář ano Horáčková
19.10.2021 Kolokvium ředitelů NPI Ústí n.L. ano Horáčková
19.10.2021 Revize RVP Webinář ano Horáčková
26.10.2021 návštěva knihovny knihovna 6. 20 Hartmanová

20. říjen Den stromů projektový den ne družina 1. - 5.
Kolblová, 
Komárková, Nový, 
Svobodová

říjen Halloween zábavné odpoledne ne družina 1. -5.
Kolblová, 
Komárková, Nový, 
Svobodová

12.10. Les a dary podzimu projektový den škola, les 3. 21 Preslerová

říjen Bramborové hrátky týdenní projekt ne družina 1. - 5.
Kolblová, 
Komárková, Nový, 
Svobodová

říjen Záložka do knihy spojuje školy projekt ne  5. třída Svobodvá
4. 10. Informatika s Emilem školení Děčín Preslerová, 
20.10.2021 Aktivity pro zpestření hodin Webinář Svobodvá

celorepublikové soutěže



21.10.2021 Digitální budoucnost českého Online debata Horáčková
září-říjen Desatero pro primární prevenci ano 2. stupeň 90 žáků Mayová
říjen Kraj pro bezpečný internet kurz elektronické prevence, Inf ne škola, PC 6. - 9. cca 80 Doležálková
říjen 2021 - únor 2022On-line kurz: V rytmu zdraví 5. 22 Presler



Akce ve školním roce 2021/2022

školení akreditováno MŠMT školní projekty družina ostatní

Datum Akce popis akce typ akce akreditace místo třída počet dětí kdo
3. 11. 2021 Formativní hodnocení žáků a NPI Ústí ano Svobodová
3. a 4. 11. Školení Praha Baudyšová
2. 11. 2021 Pythagoriáda celorepubliková škola 6.- 9. cca 60 Doležálková, 
listopad Workshop o duševním zdraví prevence škola 6-9 Mayová
15-20.11.2021Moje rodina škola 2. 23 Medáčková
listopad Laskavec 2021 škola 6. 20 Hartmanová
15. 11. Bezpečný pes program Kynologického servisu škola 1. - 5. Preslerová
13. 11. Jsem laskavec Mezinár. den laskavosti celostát. soutěž škola PV7, 9A 20, 11 Mayová
listopad Kraj pro bezpečný internet kurz elektronické prevence, Inf ne škola, PC 6. - 9. cca 80 Doležálková

16. 11. Moje rodina projektový den ne škola 3. 20 Preslerová

listopad Jsem laskavec Mezinár. den laskavosti celostát. soutěž ne družina 1. - 5.
Kolblová, 
Komárková, Nový, 
Svobodová

listopad Keramická dílnička ne družina 1. - 5. 
Kolblová, 
Komárková, Nový, 
Svobodová

8. - 12. 11. Bobřík informatiky internetová soutěž M, Inf škola 6.-9. cca 80 Doležálková
listopad Svět energie internetová soutěž Z, Ch ne škola 7.-9. cca 60 Doležálková
11.-15.11. IT-slot internetová soutěž Inf, M ne škola 8.a 9. cca 40 Doležálková
listopad Kurz V rytmu zdraví internetová soutěž 2. lekce Presler
Úspěšná reprezentace - Ocenění za příkladnou spolupráci - školy v celorepublikové soutěži Vícejazyčnost je bohatství - 9A - Mayová

celorepublikové soutěže



Akce ve školním roce 2021/2022

školení akreditováno MŠMT školní projekty družina ostatní

Datum Akce popis akce typ akce akreditace místo třída počet dětí kdo
prosinec Vánoční besídka pro děti Koledy, hry , připomenutí zvyků. ne třída 2. 22 Medáčková
prosinec Besídka pro mažoretky škola 1-9 25 Hartmanová
prosinec Srdce s láskou darované celostát. soutěž škola PV7, skup. Mayová

prosinec Vánoční besídka
Koledy a vánoční písně, 
společné hry, skládání 
puzzle.

besídka ne škola 8. Jíšová

22. 12. Vánoční dílny a tradice tvoření, výroba dárků škola 3. 12 Preslerová

17.prosinec Vánoční besídka škola 1. 17 Mašková

prosicec Čertovský den odpoledne plné čertů ne družina 1. - 5.
Kolblová,, 
Svobodová

prosicec Vánoční dílničky tvoření, pečení ne družina 1. -. 5.
Kolblová,, 
Svobodová

prosinec Pohádkové odpoledne besídka s nadílkou ne družina 1. - 5.
Kolblová, 
Komárková, Nový, 
Svobodová

prosinec Kurz V rytmu zdraví 3. lekce Presler
Prosinec Vánoce u nás a ve světě (besídka)získávání informací, tvoření, luštění škola 5. 22 Svobodová

Prosinec výměna vánočních pohlednic tvoření přání, videa o tradicích, písně, pozdrav čj- aj škola 3., 4. Baudyšová 

15. - 17.12. Psychiatrie II. online školení Baudyšová 
21.12. Jak pěstovat empatii(nejen) v dětech online školení Baudyšová 

celorepublikové soutěže



Akce ve školním roce 2021/2022

školení akreditováno MŠMT školní projekty družina ostatní

Datum Akce popis akce typ akce akreditace místo třída počet dětí kdo
leden Olympiáda v Čj škola 6. 20 Hartmanová
leden Pestrý svět celostát. soutěž škola PV 7 20 Mayová

leden Zdravá výživa projektové dny škola 3. 20 Preslerová

leden Alchymistická dílna pokusy ne škola družina
Kolblová, 
Komárková, Nový, 

leden Kurz V rytmu zdraví 4. lekce Presler
24. 1. recyklohraní (15:00 - 16:30) online školení Baudyšová
27.1. matematických a online školení Baudyšová 
16.1. Cíle školení Praha Baudyšová 
19. 1. Bakaláři-Na co se chci zeptat školení, webinář MŠMT online školení Doležálková
27. 1. Bakaláři - Webová aplikace, školení, webinář MŠMT online školení Doležálková
31.1. Vv soutěž o nej...obrázek do FOD celost.soutěž škola družina 30 Svobodová, Nový,, 
10. 1. Revize RVP - Základy školení, webinář online školení Svobodová
27. 1. Revize RVP - Digitální školení, webinář online školení Svobodová
31. 1. Revize RVP - Práce s daty, školení, webinář online školení Svobodová

celorepublikové soutěže



Akce ve školním roce 2021/2022

školení akreditováno MŠMT školní projekty družina ostatní

Datum Akce popis akce typ akce akreditace místo třída počet dětí kdo
únor Péče o zvířátka v zimě Zásoby do krmelců ne lesy 2 22 Medáčková
únor 9. ročník školní florbalové ligy Doležálková
8. 2. Obchod

rozvoj finanční 
gramotnosti

škola 3. 21 Preslerová
únor 2022 - Divadlo Most 6. -9. Jíšová, ...

28.2.2022
Zakončení on-line kurzu V 
rytmu zdraví

on-line 5. 22 Presler

únor Masopust maškarní bál ne škola družina Kolblová, 
Únor Zdravé zuby jednodenní projekt ne škola 1. - 5. třída třídní učitelé
Únor Chci být zdravý,, veselý zoubek jednodenní projekt ne škola 2 23 Medáčková
2. 2. Edupraxe - PSPP  jako PO online seminář online Mašková

pro žáky se SVP
3. 2. Revize RVP - Vzdělávání online, školení online Svobodová
17. 2. Základy algoritmizace a online, školení online Doležálková
17. 2. Práce s daty, základy online, školení online Doležálková
23. 2. Digitální technologie online, školení online Doležálková
28. 2. Digi plovárna online, školení online Doležálková
únor Týden bystrých hlaviček týdenní projekt družina 1. - 5. tř. 55 Komárková, 

celorepublikové soutěže



Akce ve školním roce 2021/2022

školení akreditováno MŠMT školní projekty družina ostatní

Datum Akce popis akce typ akce akreditace místo třída počet dětí kdo
březen Měsíc knihy, návštěva knihovny, ne třída 2 22 Medáčková

únor 2022 - 
červen

Divadlo Most 6. -9. Jíšová, ...

22. + 23.3. My a čas projektové dny škola 3. 22 Preslerová

29. březen Návštěva knihovny ne knihovna 1. 17 Mašková

březen Měsíc knihy - odpoledne plné knížekprojekt ne škola družina
Kolblová, Nový, 
Svobodová

březen Družinový slavík celodruž.  pěv. soutěž ne škola družina
Kolblová, Nový, 
Svobodová

březen Světový den divadla projektový den ne škola družina
Kolblová, 
Komárková, Nový

březen "Sádrová" dílnička ne škola družina
Kolblová, 
Komárková, Nový

10. 3. Bakaláři-zápis do 1. třídy školení, webinář MŠMT online Doležálková
15. 3. Bakaláři-odesíláme jarní školení, webinář MŠMT online Doležálková
24. 3. Bakaláři-pracujeme se školení, webinář MŠMT online Doležálková
21. 3. Kybernetická bezpečnost a školení, webinář MŠMT online Doležálková
21. 3. Matematický klokan celorepubliková soutěž školní kolo škola 2.- 9. třída cca 160 Doležálková, 
7. 3. Divadlo Most Pohádkové představení ne Divadlo Most 4, 5 39 Svobodová, 
10. 3. Lidské tělo projektový den škola 5 22 Svobodová

17. 3.
Informační systémy pro 1. 
stupeň ZŠ

školení, webinář online Svobodová

24. 3, Velikonoční dílničky 5 22 Svobodová
23. 3. Interaktivita pro 2. stupeň webinář Taktik online Doležálková
30. 3. Projektový den velikonoční tvoření škola 1. 17 Mašková
31. 3. 3D tisk školení, webinář online Svobodova

celorepublikové soutěže



březen Testování 4.- 9. třída dotazníkové šetření, online ve škole 4.- 9. třída cca 120 Doležálková, 
22. 3. 3D tisk školení, webinář Prusa academy online Doležálková
30. 3. Inovace ve výuce konference v Ústí n/L Ústí n/L Doležálková, 
11.3. Výlet Děti na startu Dětský svět Méďa Bohušovice nad Ohří 1. - 4. třída 36 dětí Hartmanová
22. 3. Velikonoční dílna Tvoření na velikonoční učebna 6. třídy, ZŠ 6. třída 20 dětí Hartmanová, 
31. 3. Dětský domov + Méďa exkurze do dětského Litoměřice, Bohušovice6. třída 20 dětí Hartmanová, 
26. 3. Mia Brandýs nad Labem soutěž mažoretek Brandýs nad Labem 6. - 9. třída 4 děti Hartmanová
27. 3. Dětský karneval vystoupení mažoretek + Břežany nad Ohří 1. - 5. třída 20 dětí Hartmanová
březen Přijímací zkoušky nanečisto z ČJ Čj - přijímací zkoušky ZŠ Budyně nad Ohří 9. třída 8 dětí Hartmanová
31.3. Beseda v knihovně ne knihovna 28 Svobodová, 
30. 3. Keramická dílnička v družině Družina 1. třída Pospíšilová, 
27.3. Dětský karneval Příprava soutěží Břežany nad Ohří Medáčková
30.3. Odpolední velik. dílna Malování kraslic voskem třída 2. třída 12 dětí Medáčková
31. 3. Odpolední velik. dílna Tvoření na velikon. výstavu třída 2. třída 10 dětí Medáčková



Akce ve školním roce 2021/2022
školení akreditováno MŠMT školní projekty družina ostatní

Datum Akce popis akce typ akce akreditace místo třída počet dětí kdo
duben Příjde k nám zajíček, velikonoční ne škola, hrad 2 20 Medáčková

duben Mezinárodní dny výtvarně
výstava ke dni otevřených 
dveří

škola Mayová

22.4. Den Země projektový den ne škola a její okolí 3. 19 Preslerová

duben 
Pohádkové odpoledne plné 
čarodějnic

ne škola družina
Kolblová, 
Komárková, Nový

duben Den Země týdenní projekt ne škola 5. třída 22 Svobodová

22. duben Den Země projektový den ne škola a její okolí 1., 2., 5. 60
Svobodová, 
Mašková, 

20. 4. Pohádkové představení Mach a Šebestovánávštěva divadla v Mostě ne Most 1. - 3. 61
Mašková, 
Preslerová, 

duben Přijímací zkoušky nanečisto ČJL  Psaní přijímacích zkoušek ne ZŠ Budyně nad Ohří 9. třída 8 dětí Hartmanová
2. 4. Děti v akci soutěž mažoretek ne Praha Chodov 5. - 9. třída 10 dětí Hartmanová
15. - 18. dubnaPohádková stezka pro děti organizace stezky ne Vodní hrad Budyně nad Ohří1. - 5. třída 50 dětí Hartmanová
22. 4. Jump family výlet Děti na startu a ne Ústí nad Labem 1. - 9. třída 50 dětí Hartmanová
29. 4. Skákací boty Děti na startu ne Sportovní hala Budyně nad Ohří1. -5. třída 36 dětí Hartmanová
16. 4. Mia Teplice Soutěž mažoretek ne Teplice, sporotvní 3. - 9. třída 20 dětí Hartmanová
30. 4. Čarodějnice Vystoupení mažoretek a organizování soutěžíne Vodní hrad Budyně nad Ohří1.- 9. třída Hartmanová
8. 4. Jak na fyziku Akreditováno MŠMT ano FSI - Ujep Pospíšilová
29. 4. Jak na fyziku Akreditováno MŠMT ano FSI - Ujep Pospíšilová
8. 4. SOUTĚŽ  ZOOPARKU ZELČÍN ne družina 2. - 5. třída 35 Nový,Kölblová,Baud
22. 4. Den Země projekt. odpoledne ne družina, zahrada 1. - 5. třída 50  Kölblová, Nový, 
11. 4. Ptačí pitný režim soutěž SčVK ne družina 2. - 5. 35 Kölblová, Nový
15. - 18. 4. Pohádková stezka pro děti Pomoc při organizaci ne Vodní hrad Budyně nad Ohří 50. dětí Medáčková
28. 4. Exkurze Praha Od gotiky po secesi. kulturní ne Praha 8. třída 20 Jíšová, Pospíšilová

DUBEN - měsíc bezpečnosti měsíční projekt ne okolí školy i města 1. - 5. tř. 50 Kölblová, 
28. 4. Štafetový pohár soutěž závody ne Lovosice 1. -5. tř. 16 Svobodová, Mayová
28. 4. Návštěva knihovny ne knihovna 5. tř. 22 Komárková
30. 4. Pálení čarodějnic pomoc při organizaci ne Vodní hrad Budyně Pospíšilová, 
duben Testování -klima školy, klima vyplnění dotazníků škola, online 4.-9. cca 120 Doležálková, 

celorepublikové soutěže



Akce ve školním roce 2021/2022

školení akreditováno MŠMT školní projekty družina ostatní

Datum Akce popis akce typ akce akreditace místo třída počet dětí kdo
květen Muzeum českého granátu exkurze školní ne 8. a 9. 42 Doležálková
květen Vyhodnocení celoročních Písty 2 23 Medáčková
květen Návštěva knihovny ne Knihovna Budyně 3. Preslerová
květen U nás doma týdenní projekt ne škola družina, Kolblová, 
30. 5. - 3. 6. Škola v přírodě ozdravný pobyt Frýdštejn ne Frýdštejn 3. a 5. třída 37 Kolblová, 
26. 5. Divadlo Most - Baron Prášil  Baron Prášil - představení ne Most 8. a 9. 43 Jíšová, Doležálková
2. 5. - 8. 5. Kampaň obyčejného hrdinství Projektový týden s ekoškolou škola, domov 5 22 Svobodová
13. 5. Jak na fyziku Ano FSI - Ujep Pospíšilová
20. 5. Jak na fyziku Ano FSI - Ujep Pospíšilová
2.5. - 8.5. Kampaň obyčejného hrdinství Projektový týden - družina, domov družina 40 Kölblová, 
5. 5. Exkurze Žatec Exkurze ne Žatec technický klub 3. a 5. 40 Preslerová, 
20. 5. Světový den včel projektový den ne škola 5. 23 Svobodová
20.5. Roztančíme celou školu taneční projekt školní hala družina + Děti na Kölblová, 
6. 5. Ples Mšené Lázně - vystoupení taneční vystoupení školní ne KD Mšené Lázně Mažoretky 1. -8. Hartmanová
7. 5. Mia Festival soutěž mažoretek celorepubliková soutěž ne Sportovní hala, Praha 11Mažoretky 20 Hartmanová
12. 5. Jump family Ústí ad Labem výlet školní ne Jumparéna Ústí nad Labem5. -8. 48 Hartmanová, 
6. 5. Destkání se seniory - taneční vystoupenítaneční vystoupení SVČ ne Zlatý sál Budyně Mažoretky 6 Hartmanová
12. 5. Turnaj přehazovaná sportovní turnaj SVČ ne sportovní hala kroužek přehazované13 Hartmanová
20. 5. Roztančíme celou školu taneční projekt školní ne sportovní hala Děti na startu, mažoretky40 Hartmanová
22. 5. Dancemania Teplice taneční soutěž celorepubliková ne Sportovní hala TepliceMažoretky 4 Hartmanová
24. 5. Beseda se starostou města beseda školní ne Městský úřad Budyně nad Ohří6. třída 23 Hartmanová, 
26.5. Miniakademie vystoupení mažoretek školní ne Zlatý sál Budyně nad Ohřímažoretky 20 Hartmanová
28. 5. Dětský den Budyně nad Ohří Organizace soutěží pro ne Vodní hrad Budyně nad OhříZŠ ? Hartmanová
29. 5. Mia festival Finále Praha taneční soutěž mezinárodní soutěžne Riegrovy sady mažoretky 20 Hartmanová
27. 5. Atletický trojboj soutěž okrskové kolo ne Stadion Roudnice 1 - 5 20 Pospíšilová, Mayová
28. 5. Dětský den Budyně nad Ohří pomoc při organizaci ne Vodní hrad Budyně nad Ohří Pospíšilová, 
31. 5. Dopravní hřiště bezpečný pohyb v silničním provozu ne Roudnice n. L. 1. 16 Mašková, 

celorepublikové soutěže



Akce ve školním roce 2021/2022

školení akreditováno MŠMT školní projekty družina ostatní

Datum Akce popis akce typ akce akreditacemísto třída počet dětí kdo
29. 6. Sportovně-branný den školní ne okolí školy 1.-9. cca 190 Doležálková, 
červen Školní výlet, školní akademie ne 2 23 Medáčková
červen Školní výlet Ostrá historické město3. + 5. Preslerová, 
červen Školní výlet 6. 20 Hartmanová
červen školní akademie 6. 20 Hartmanová
červen Návštěva knihovny ne knihovna Budyně 1. Mašková

červen
ukončení celoroční hry, 
vyhodnocení, hledání pokladu

celodenní projekt ne okolí školy 3. 22 Preslerová

červen pasování na čtenáře ne hrad 1. Mašková

7. červen Školní výlet History Park Ledčice ne Ledčice 1., 2., 4.
Mašková, 
Medáčková, 

červen Mezinárodní den dětí piknik, malování na silnici ne škola okolí školy Kolblová, 
červen Rozloučení se školní družinou výlet do ZOO ZELČÍN - ne ZOO ZELČÍN Kolblová, Nový
červen hra šipkovaná plnění úkolů během hry ne okolí Budyně 2. 22 Medáčková
červen Návštěva knihovny ne knihovna 2. 22 Medáčková
30. 5. - 3. 6. Škola v přírodě ne 3. a 5. třída Kolblová, 
13. 6. Tonda obal na cestách Enviromentální projekt ne 1. - 9. třída Třídní učitelé
červen Štefánikova hvězdárna Exkurze ne Praha 7. třída 20 Pospíšilová
3. 6. Pasování na čtenáře ne hrad 1. třída 16 Mašková
3. 6. Jak na fyziku ano FSI - Ujep Pospíšilová
10.6. Noc ve škole Rozloučení s dětmi ne škola 2. a 6. tř. Medáčková, 
červen vyhodnocení, odměny... ne okolí školy, zahrada 1. - 5. tř. 45 Komárková, 
15. 6. Školní výlet Botanicus Ostrá školní ne Ostrá 3. a 5. 37 Preslerová, 
14. a 16. 6. Online školení rozvoje duševního MZČR ne online Svobodová
20. 6. Školní výlet Libochovice, Libochovice, 8. 21 Jíšová, Pospíšilová
17. 6. Výlet Písty (jízda na koni) výlet školní ne Jezdecký klub Písty Děti na startu + mažoretky40 Hartmanová
11.6. Českolipská hůlkomanie soutěž celostátní ne Sportovní hala Česká LípaMažoretky 8 Hartmanová
23. 6. Přehlídka mažoretek přehlídka + besídka SVČ ne nádvoří Vodního mažoretky 25 Hartmanová

celorepublikové soutěže



23.6 Laskavec 2021 (náhrada za podzim)projekt - soutěže školní ne nádvoří Vodního 6. třída 23 Hartmanová
24. 6. Prohlídka hrad Budyně nad Ohří exkurze školní ne Vodní hrad Budyně nad Ohří6. třída 23 Hartmanová
1. 6. Svět očima dětí 2022 soutěž MVČR školní ne online 6. třída 23 Hartmanová
10.6. Noc kostelů organ.+ výstava v kostele ne KOSTEL SV. VÁCLAVA Nový
17.6. - 19.6. Výlet 4. třídy  - Frýdštejn výlet školní ne Frýdštejn 4. třída 15 Baudyšová, 
14. 6. Energetická gramotnost přednáška, beseda školní ne 8. a 9. 43 Doležálková, 
15. 6. Nová informatika školení, webinář online online Doležálková
9. 6. Projekt 3D tiskárna online odevzdání Doležálková, 
24. 6. Boxed-ozoboty školení školní škola Doležálková, 
22. 6. Školní běh celorepubliková okolí školy 1.-9. cca 187 Doležálková, 
3. 6. Testování od inspekce online testování žáků z M, ČŠI škola, online 5. 21 Doležálková
24. 6. Zpívání na schodech pěvecké vystoupení pro 2.stupeň ne škola 1. - 4. cca 80 Mašková, Nový, 



Akce ve školním roce 2021/2022

školení akreditováno MŠMT školní projekty družina ostatní

Datum Akce popis akce typ akce akreditace místo třída počet dětí kdo
celoročně OVOV celostátní soutěž škola 6. - 9. chl. 57 Presler
celoročně Sazka OV celostátní soutěž škola 6. - 9. chl. Presler
celoročně Cesta za pokladem celoroční projekt ne škola 3. 22 Preslerová
celoroční Strom Knižník celoroční projekt třídní soutěž škola 2. 23 Medáčková
celoroční Náš les celoroční projekt škola 2. 23 Medáčková

celoročně
"Jaro, léto, podzim, zima - celý 
rok je prostě přima

celoroční proj. ne družina 1. - 5. 70
Kolblová, 
Komárková, Nový, 
Svobodová

prosinec-červenCeloroční projekt - Dě, Vv
Průmyslová revoluce- 19. 
st. vynálezy, významné 
osobnosti

celoroční projekt 
- Dě, Vv

8. Jíšová

celoročně Celoroční projekt - Čj, literatura Čtení pomáhá celoroční proj. 8., 9. Jíšová

celoročně OVOV celorepu. soutěž ne škola 8. - 9. dívky  Svobodová
celoročně Sazka OV celorepu. soutěž ne škola 8. - 9. dívky  Svobodová
celoročně Altletika pro děti do škol projekt ne škola 1. - 5. třída Pospíšilová, 
celoročně OVOV Celostátní soutěž škola 1. - 4. třída cca 80 Pospíšilová
 2. pol. Vzdělávací program JSNS.CZ rizikové jevy, vztahy mezi dětmi - filmy, hry a výukové programyškola, hodiny Ov 8. třída 22 Jíšová
únor Alchymistická dílna v družině projekt družina 1. -4. 40 Pospíšilová

celorepublikové soutěže


