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1. Základní údaje o škole 
 
                                                              
 
 

Název školy 

 

Základní škola Libiš, okres Mělník  

Adresa školy 
 

Školní 180, 277 11 Neratovice 

Právní forma 
 

příspěvková organizace 

IČO školy 
 

709 995 11 

IZO školy   (součásti)        Základní škola    :   108 029 611 
       Školní družina    :   113 500 157 
       Školní jídelna     :   150 047 169 
 

Redizo 
 

600 047 733  

Telefonní číslo 
 

315 682 319 

E-mail zs.libis@seznam.cz         

Adresa internetové stránky 
 

www.zslibis.cz 

Název, adresa zřizovatele Obec Libiš, Mělnická 597, 277 11 Neratovice 
Statutární zástupce : Zdeněk Mráz 
IČO : 662 241 
 

IZO ředitelství 108029611 

Zařazení do sítě škol 
 

12. 3. 1996 

Stupeň vzdělání 
 

základní 

Titul, jméno a příjmení ředitele Mgr. Martina Černá 
 
 

Školská rada 2 zástupci obce 
  2 zástupci školy 
  2 zákonní zástupci nezletilých žáků 
 

 
 
Činnost školy je vymezena §8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon). 
 
Financování školy se řídí §8 odst.2 a §14 odst.4 zákona 564/1990 Sb., o státní správě a 
samosprávě ve školství. 
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Základní škola používá 5 učeben a 1 školní družinu. Prostory kabinetu byly přeorganizovány 
a vznikla počítačová učebna se sedmi počítači, která obohacuje výuku v naší škole. Máme 
dostatek kvalitních výukových programů pro všechny žáky, i pro žáky se specifickými 
poruchami učení. Počítače jsou hojně využívány ve výuce téměř všech předmětů. Pro výuku 
tělesné výchovy využíváme budovy a hřiště místního Sokola Libiš, V roce 2007 se podařilo 
v prostoru bývalé zahrady vybudovat krásné víceúčelové hřiště s umělým povrchem, které 
velice často využíváme, nejen při hodinách tělesné výuky, ale o přestávkách. Také je 
využívána padesátimetrová běžecká dráha i s doskočištěm. Dráha je také potažena umělým 
trávníkem. Víceúčelové hřiště využíváme i k organizování různých turnajů pro žáky 
z okolních škol, tradicí se stal „Turnaj o pohár starosty obce“ ve vybíjené. V červnu proběhl 
již 8. ročník. 
Zařízení a vybavení školy je neustále modernizováno a doplňováno. V minulých letech byly 
kompletně zařízeny novým nábytkem a lavicemi všechny třídy, včetně školní družiny. Díky 
evropskému Operačnímu programu pro konkurenceschopnost – Modernizace výuky na ZŠ 
Libiš se nám podařilo nakoupit tři interaktivní tabule do tříd a nové monitory k počítačům 
v počítačové učebně a všichni učitelé byli vybaveni notebooky, které využívají v přípravách 
na vyučování. V letošním školním roce jsme vybavili další učebnu interaktivní tabulí. Co se 
týče vybavení, může naše škola konkurovat velkým městským školám v blízkém okolí. 
V průběhu prázdnin 2013 prošla školní kuchyně rozsáhlou rekonstrukcí. Byla nainstalována 
výkonná rekuperační jednotka a konvektomat, který velmi usnadní práci kuchařek při 
navýšení počtu vařených obědů. Také byly vymalovány a dřevěnými palubkami obloženy 
stěny chodeb, schodiště a školní družiny. Dále byla v prostoru školní družiny položena nová 
dlažba a na schodišti došlo k výměně luxfer za nová okna s drátosklem. 
V roce 2014 byly tři učebny vybaveny novým linoleem. 
 
Školní družina se významnou měrou podílí na výchově a vzdělávání žáků naší školy. Ve 
dvou odděleních bylo přihlášeno 50 žáků. Školní družina je otevřena denně od 6.30 do 8.00 
hod. a od 11.40 do 16.30 hodin. 
Vhodně doplňuje dopolední výukový program, nabízí žákům rozličné odpočinkové a 
výchovně vzdělávací činnosti spojené s výtvarnou, hudební a tělesnou výchovou. Využívání 
školní družiny bylo zpoplatněno symbolickou částkou 300,- Kč na jedno pololetí. 
 
 
Školní kuchyně s výdejnou – vaříme pro žáky a zaměstnance naší školy, dále pro žáky MŠ  
a také pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou v Libiši. Celkem se jedná asi o 200 
obědů denně. Kapacita školní jídelny, z důvodu rekonstrukce, se zvýšila na 200 obědů denně. 
 
 
 
 

 
2. Přehled oborů vzdělání 

 

79-01-C/01 Základní škola 
 - studium denní 
 - délka studia: 9 r. 0 měs. 

 

79-01-B/01 Základní škola speciální 
 - denní forma vzdělávání 
 - délka vzdělávání: 10 r. 0 měs. 
 
Vyučování probíhalo ve všech třídách podle Školního vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání – „Škola pro život.“ 
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Velkou péči věnujeme žákům se specifickými poruchami učení. 
Organizace vyučování je uskutečňována dle učebnic a metodických příruček schválených 
MŠMT ČR. 
 

 
 

3. Personální zabezpečení činnosti školy 
 

Ve škole pracovalo (s různou výší pracovních úvazků) celkem 14 zaměstnanců. 
 

pedagog. pracovníci kvalifikovaní nekvalifikovaní 

I. stupeň ZŠ (učitelé) 
úvazek celkem 5,727 
 
asistent pedagoga  

3 
úvazek 2,727 

 
4 

úvazek 2,50 

3 
úvazek 3,0 

 
- 

ŠD (vychovatelky) 
úvazek celkem 1,118 
 

2 
úvazek 2,0 

 

- 

 
 

nepedagog. pracovníci 

ZŠ (školnice, uklízečka) 
úvazek celkem 1,0  

1 

ŠJ  (vedoucí ŠJ, kuchařka, pracovník 
obchodního provozu) 
úvazek celkem 3,25  

4 

 
Z 10 pedagogických pracovníků zde vyučovalo 10 žen. Podmínky odborné kvalifikace 
splňovalo 7 pedagogických pracovníků. Ve škole pracují učitelé, kteří vykonávají 
specializované funkce: metodik školní prevence a výchovný poradce.  
 
Z celkového počtu zaměstnanců ve škole je 5 nepedagogických pracovníků. 

 
 
 

 
 
 

4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí 
do školy 

 
 
Pro školní rok 2017/2018 se dostavilo k zápisu 15 dětí. 
Do 1. třídy bylo tedy zapsáno 15 žáků.  
Z pátého ročníku odchází letos do Gymnázia Františka Palackého v Neratovicích 2 žáci, do 
ZŠ v ulici 28. října v Neratovicích 1 žák, do ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova v Neratovicích 5 
žáků. 1 žák odchází do ZŠ Kly.  
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
    
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků a klasifikace byly prováděny podle Zákona č. 561/2004 
Sb. (školský zákon), Vyhlášky o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění 
povinné školní docházky č. 48/2005 Sb. ze dne 18. ledna 2005 a Pravidel pro hodnocení 
vzdělávání žáků (klasifikační řád) ZŠ. 
 

 počet žáků 
k 30.6. 

prospělo 
s vyz. 

prospělo neprospělo neho
dnoce

n 

1. ročník 18 16 1 1 - 

2. ročník 22 22 0 0 - 

3. ročník 17 13 4 0 - 

4. ročník 14 11 3 0 - 

5. ročník 10 4 5 1 - 

celkem: 81 55 13 2 - 
 

 

Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními 
vzdělávacími potřebami ve škole: 
Stav k 30. 6. 2016 
 

 počet žáků 
 

chlapci dívky 

1. ročník 
 

3 1 2 

2. ročník 
 

3 1 2 

3. ročník 
 

4 2 2 

4. ročník 
 

1 1 - 

5. ročník 
 

- - - 

     celkem 11 5 6 
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Žáci s podpůrnými opatřeními 1. stupně s plánem pedagogické podpory (PLPP): 
Stav k 30. 6. 2016 
 

 počet žáků 
 

chlapci dívky 

1. ročník 
 

- - - 

2. ročník 
 

- - - 

3. ročník 
 

3 1 2 

4. ročník 
 

1 1 - 

5. ročník 
 

- - - 

     celkem 8 3 5 

 
 
Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, kteří byli hodnoceni slovně:
  2 žáci.  
 
 
 
Žáci ZŠ Libiš s podpůrnými opatřeními rozdělení dle stupňů podpůrných opatření – PO 
: 
Stav k 30. 6. 2016 

 1. stupeň PO 2. stupeň PO 3. stupeň PO 4. stupeň PO Žáci vyšetření 
před 1.9.2016 

1. ročník 
 

- 1 1 1 - 

2. ročník 
 

- 1 1 - 1 

3. ročník 
 

1 1 1 - 2 

4. ročník 
 

1 - - - 1 

5. ročník 
 

2 - - - - 

Celkem  4 3 3 1 4 
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 Žáci 5. a 3. třídy se zúčastnili celostátních testů „Kalibro“, a jak v početních dovednostech, 
tak ve čtení, práci s informacemi, anglickém jazyce a prvouce se umístili kolem celostátního 
průměru.  Ze tří žáků 5. třídy, kteří se hlásili ke studiu na Gymnasiu Františka Palackého 
v Neratovicích, uspěli v přijímacím řízení 2 žáci a byli přijati ke studiu.  
 
 
 
 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 
V oblasti prevence se zaměřujeme na společensky tolerované drogy, jako jsou cigarety a 
alkohol a dále na oblast šikany. 
O koordinaci preventivních aktivit na škole se stará metodik prevence sociálně patologických 
jevů. 
Snažíme se o spolupráci s rodiči, kteří jsou informováni o preventivních aktivitách naší školy.  
Škola monitoruje žáky s problémovým chováním a prospěchem. Těmto žákům je věnován 
zvýšený dohled třídních i ostatních učitelů, neboť je u těchto žáků zvýšené riziko výskytu 
sociálně patologických jevů. Proto jsou posuny v chování a prospěch těchto žáků pozorně 
sledovány a práce s žáky podléhá důsledné kontrole. Žáci se specifickými poruchami učení 
jsou integrováni ve svých třídách. U každého žáka se poruchy učení projevují různě. Učitelé 
se svým individuálním přístupem snaží umožnit dětem zažívat pocity úspěchu ve své práci.  
 
Snažíme se dětem zajistit nabídku pro kvalitní trávení volného času, veškeré zájmové kroužky 
jsou dostupné všem žákům. Pořádáme besedy s odborníky, úzce spolupracujeme s rodiči 
žáků. Důsledně vytváříme optimální podmínky pro zdravý psychický a morální vývoj dětí. 
Velmi úzce spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Mělníku, ale také 
s odbornými pracovišti v Praze – např. se Speciálně pedagogickým centrem pro děti a žáky 
s vadami řeči. V neposlední řadě jsme ve velmi úzkém kontaktu s pracovníky Odboru 
sociálně právní ochrany dítěte, MěÚ v Neratovicích. 

             
 

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Pedagogičtí pracovníci využili nabídky různých vzdělávacích zařízení. Zúčastnili se těchto 

seminářů a kurzů: 

 

Školící instituce Akce Účast 

VISK Vzdělávací 

institut středočeského 

kraje 

Čtenářské dílny jako prostředek k rozvoji čtenářství a 

čtenářské gramotnosti 

 

2 
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MěÚ Mělník  

Právo ve škole – změny legislativy, přestupky, spolupráce 

OSPOD a školství  

 

1 

MAS Nad Prahou 

 

Žáci se speciálně vzdělávacími potřebami v ZŠ  

5 

Vzdělávací institut 

středočeského kraje 

Výjezdní seminář pro ředitele škol 2 

Vzdělávací institut 

středočeského kraje 

Anglický jazyk –jazykový kurz pro ped. pracovníky 3 

 

                                                                                                     
 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Naši žáci měli možnost navštěvovat celou řadu zájmových kroužků, např. : 
- Výtvarný kroužek 
- Hudební kroužek – hra na flétnu 
- Sportovní hry 
- Anglický jazyk  
- Anglická konverzace 
- ADN – ambulantní dyslektický nácvik (pro žáky s SPU) 
- Taneční kroužek 
- Dramatický kroužek 
- Etika a náboženství 
- Deskové hry 
- Keramika 
- Zdravotní kroužek 

 
 

Naše škola poskytla prostory občanskému sdružení „Salesiánské hnutí mládeže – Klub 
Liblice“, a žáci měli možnost pracovat v keramickém kroužku.  
 
Opět jsme pokračovali v celoroční akci „Pití mléka s Lakteou“ a jsme zapojeni v projektu 
„Ovoce do škol“. Také, jako každoročně, absolvovali žáci 2. a 3. třídy plavecký výcvik 
v plaveckém bazénu v Neratovicích. 
V tomto školním roce naše škola pokračovala v programu „Recyklohraní“. Tento program 
vyhlásilo MŠMT společně se Středočeským krajem (sbíráme staré baterie, malé nefunkční 
elektrospotřebiče a během celého školního roku plníme různé úkoly a soutěže). I letos se nám 
podařilo nasbírat dostatek bodů, které jsme proměnili v hodnotné ceny. 
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 Také jsme zapojeni do programu „Aktivní škola“ a pořádali jsme charitativní sbírky pro 
„Fond Sidus“ a „Život dětem“. 
 
Organizace velkých přestávek – za příznivého počasí využíváme školní dvůr, víceúčelové 
hřiště s umělým povrchem a dětské hřiště s houpačkami, prolézačkami… 
Kulturní pořady a akce: 

- Vítání nových občánků, spolupráce OÚ Libiš, 2x ročně 
- Adventní jarmark spojený se slavnostním rozsvícením vánočního stromku  
- Příchod Mikuláše s doprovodem 
- Kulturní vystoupení k setkání klientů Farní charity Neratovice 
- Vánoční posezení s koledami (ve třídách) 
- Pojďte si s námi zazpívat koledy – evangelický kostel 
- „Masopustní průvod“ po obci  
- Velikonoční jarmark 

 

Projektové dny: 

- Vánoční tvoření (1. – 5. roč.) – adventní tvoření s rodiči 
- Velikonoční tvoření (1. - 5. roč.) – tvoření s rodiči 
- Den naruby 
- „Čarodějnický den“ ve spolupráci se „Střelci“ z Libiše 
- Drakiáda ve spolupráci se „Střelci“ z Libiše 
- Den poezie 
- Den otevřených dveří 
- Noc s Andersenem 
- Den Země 
- Den dětí 
- Zdravá 5 

 
 
 

Divadelní  a hudební představení: 

- Kytarový koncert – pan J. Kauflers  
- Divadelní představení pro žáky 1. třídy v MŠ Libiš – pohádka o princovi a drakovi 
- Hudební představení v Praze – Karneval zvířat  
- Kulturní vystoupení pro děti z MŠ Libiš 
- DDM Mělník - divadelní představení 

         

 

Vzdělávací pořady, přednášky, besedy, exkurze, výstavy : 

- Svíčkárna Rodas – výroba svíček, mýdla,.. 
- Besedy v knihovně – 1. – 5. ročník 
- Tonda Obal na cestách 
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- Beseda – Svátek všech svatých 
- Filmové představení – Anděl Páně 2 
- Beseda – Čas adventní a Vánoce    
- Etická výchova a školní řád 
- Beseda s Městskou policií Neratovice– prevence šikany 
- Ukázka exotického ptactva 
- Z pohádky do pohádky – prevence patologických jevů 
- Beseda s motocyklovými závodníky 
  

 

Matematické soutěže 

- Matematický klokan, kategorie Cvrček a Klokánek (2. – 5 . roč.) 
 
 

Sportovní akce : 

- Plavecký výcvik – Plavecká škola Neratovice (2. – 3. roč.)  
- Mc Donald Cup 
- Turnaj ve vybíjené v Neratovicích – 1. místo 
- Turnaj ve vybíjené – okresní kolo – 4. místo 
- Štafetový pohár v Neratovicích (1. – 5. roč.) – 3. místo 
- Atletický trojboj(1. – 5. roč.) 
- „Fotbálek Chlumín“ – turnaj – 3. místo 
- „Dříský víceboj“ – 3. místo 
- T-mobile Olympijský běh 
- Turnaj ve vybíjené – O pohár starosty obce Libiš – 2. místo 
- Hry bez hranic – ZŠ Líbeznice – 4. místo 

 

Ostatní soutěže, akce :  

- Tříkrálová sbírka, Farní charita Neratovice 
- Soutěž hlídek mladých zdravotníků – ČČK Mělník – 3. místo 
- Testy Kalibro (3. a 5. roč.) 
- Rosteme s knihou – literární soutěž 
- Oslava Mezinárodního dne dětí – soutěže  
- Slavnostní vyřazení žáků 5. třídy –„ Poslední zvonění“ 
- Návštěva předškoláků z MŠ Libiš 

 

Škola v přírodě : 

09. – 14. 10. – Hotel Ort, Nepřívěc u Sobotky 

09. 06. – 18. 06. -   Caorle – ozdravný pobyt v Itálii 
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Školní výlety : 

- History park Ledčice 
 

Dopravní výchova: 

- Dopravní soutěže (1. – 5. roč.) 
- Dopravní výchova + dopravní hřiště (4. a 5. roč.) 
 

Sběr : 

- starý papír, 2x ročně – podzim, jaro 
- baterie, drobné elektrospotřebiče, cartridge 

                                                               

 
9. Údaje o výsledcích inspekce 

 
V tomto školním roce neproběhla kontrolní činnost České školní inspekce.  

 
 

10. Základní údaje o hospodaření školy 
 

Čerpání finančních prostředků za rok 2016    

Příspěvková organizace: Základní škola Libiš, okres Mělník    

      

HLAVNÍ ČINNOST     

Rozpočtované výnosy a náklady 2016    
ZŠ  
Libiš      

      

 Neinvestiční náklady     

účet Popis čerpáno v Kč rozpočet 
rozdíl 

čerpání poznámka 

501 10 učební pomůcky 22 408,00       

501 22 knihy,tisk 13 297,00       

518 050 výukové programy, software 6 421,50       

   42 126,50 30 000,00 -12126,50    

          

558 000 drobný dl.majetek 81 723,00       

   81 723,00 100 000,00 18277,00    
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501 20 materiál-kancel.potř.,úklid.m. 78 321,17       

501 002 pohoštění 0,00       

501 24 materiál-ŠD 8 606,00       

501 30 materiál-ŠJ 32 878,10       

501 50 evidov. předměty-ZŠ 37 120,00       

501 21 spotřeba pohon.hmot 399,00       

   157 324,27 70 000,00 -87324,27    

         

502 30 vodné 38 033,00 55 000,00 16967,00    

         

502 20 plyn ZŠ 151 071,74       

502 21 plyn ŠJ 3 065,76       

   154 137,50 250 000,00 95862,50    

         

502 10 elektr. energie 118 832,00 230 000,00 111168,00    

         

518 20 poštovné 1 338,00 3 000,00 1662,00    

         

518 10 telefon 38 608,11 60 000,00 21391,89    

         

518 00 služby-účetní, právní, konzul. 135 250,95       

518 001 správce sítě-PC 40 902,00       

518 30 školení 9 460,00       

518 31 služby ŠJ 3 124,00       

549 00 ostatní náklady 0,00       

  188 736,95 250 000,00 61263,05    

      

      

      

518 002 doprava plavání 13 500,00       

518 004 odvoz odpadu 11 076,00       

   24 576,00 60 000,00 35424,00    

         

511 xx oprava,údržba  144 440,31 150 000,00 5559,69  

+ čerpání z  
RF 
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511 030 údržba-ŠJ (vzduchotechnika) 18 967,00 32 000,00 13033,00    

         

512 cestovné 10 218,00 10 000,00 -218,00    

         

518 6X poplatky bance 14 871,00       

549 10 pojištění 4 922,00       

  19 793,00 22 000,00 2 207,00   

          

549 20 O pohár starosty - vybíjená 4 755,00 5 000,00 245,00    

         

551 00 odpisy 70 928,00 70 928,00 0,00    

            

      

      

      

518 004 ŠvP 72 839,00       

   72 839,00 70 000,00 -2839,00    

         

521 010 mzdové náklady 456 097,00     +čerpání FO 

524 010 zdr. a soc. pojištění 182 273,00       

527 003 příděl FKSP 8 045,00       

    646 415,00 650 000,00 3585,00    

        

541 Pokuty apenále 100 412,00     pokuta FÚ 

          

557 000 odepsané pohledávky 0,00 0,00 0,00    

  2 009 600,89 2 117 928,00 108327,11   
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Ostatní výnosy a náklady     

672 10 provozní dotace na r. 2016 2 117 928,00    

      

         

      

501 náklady-potraviny 659 352,34    

602 výnosy-stravné 659 352,34    

      

602 020 školné ŠD 30 600,00    

      

603 000 výnosy z pronájmu 31 908,80    

      

648 00 čerpání Fondu rezervního 0,00    

648 010 čerpání Fondu odměn 80 000,00    

669 ostatní finanční výnosy 9,00    

         

521 030 mzdy - čerpání fondu odměn 80 000,00    

      

662 xxx úroky 0,00    

649 000 ostatní  výnosy 0,00    

      

 náklady čerpané z provozní dotace 1 833 790,64    

 náklady čerpané ze stravného 659 352,34    

 náklady čerpané z rezervního fondu 0,00    

 náklady čerpané z fondu odměn 80 000,00    

 náklady celkem 2 573 142,98    

      

 výnosy celkem 2 919 798,14    

      

 rozdíl výnosy a náklady ZISK 346 655,16   
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11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 
programů 

 
 

Ve školním roce 2016 - 2017 pokračovala naše škola v evropském projektu „Ovoce do škol.“ 

 
 
 
 

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení 

 
 

V tomto školním roce 1 paní učitelka pokračovala v magisterském studiu učitelství pro 1. 
stupeň na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. 
1 paní učitelka započala specializační  studium -  výchovný poradce. 
 
 

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů 

 
 

V tomto školním roce jsme nerealizovali žádný projekt financovaný z cizích zdrojů. 

 
 
 

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 

 

 
V naší škole není zřízena odborová organizace. Při plnění úkolů ve vzdělávání 
spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Mělníku, se specializovanými 
pracovišti v Praze, s Odborem sociálně právní ochrany dítěte MěÚ v Neratovicích a 
s institucemi, které mají akreditaci MŠMT. 
 

 
 
Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou dne 26. 9. 2017. 
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Dopravní hřiště Neratovice 
 
 

 
 

Ovoce do škol 
 

 



 

18 
 

 
 

Návštěva ČT v Praze 
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Čtvrťáci v pravěku 
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Olympijský běh 
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History park 
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Caorle – Itálie 
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1. místo Středočeská taneční soutěž 

 
 
 
 

Rozloučení s 5. třídou 

 


