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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 Bezděková 
 
 

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 7. 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. 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 16.10 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 5,863 
 
asistent pedagoga  

3 
úvazek 2,863 

 
2 

úvazek 1,681 

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 2016/2017 se dostavilo k zápisu 20 dětí, z toho u 1 dítěte rodiče požádali o 
odklad školní docházky. Těmto žádostem bylo na základě doporučení z  Pedagogicko-
psychologické poradny a dětských lékařů vyhověno. 
Do 1. třídy bylo tedy zapsáno 19 žáků.  
Z pátého ročníku odchází letos do Gymnázia Františka Palackého v Neratovicích 1 žák, do ZŠ 
v ulici 28. října v Neratovicích 3 žáci, do ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova v Neratovicích 5 
žáků. 1 žák odchází do ZŠ v Praze, zaměřené na sport. 1 žák opakuje pátý ročník v ZŠ 
Obříství. 
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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. 
U 3 žáků s vývojovými poruchami učení bylo provedeno hodnocení dle Zák. č. 561/2004 a 
Vyhl. č. 73/2005 Sb. 
 

 počet žáků 
k 27.6. 

prospělo 
s vyz. 

prospělo neprospělo neho
dnoce

n 

1. ročník 24 23 - 1 - 

2. ročník 17 15 2 - - 

3. ročník 14 11 3 - - 

4. ročník 11 5 6 - - 

5. ročník 11 4 6 1 - 

celkem: 77 58 17 2 - 
 

 

Individuálně integrovaní žáci: 

- s vývojovými poruchami učení: 

Stav k 27. 6. 2015 

 počet žáků chlapci dívky 

1. ročník - - - 

2. ročník - - - 

3. ročník 1 1 - 

4. ročník 1 1 - 

5. ročník 1 1 - 

celkem: 3 3 0 
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 Individuální vzdělávací plány: 

            Stav k 27. 6. 2015 

 počet žáků chlapci dívky 

1. ročník 3 2 1 

2. ročník 3 1 2 

3. ročník 1 1 - 

4. ročník 1 1 - 

5. ročník 1 1 - 

celkem 9 6 3 

 

 
 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, uspěla v přijímacím řízení 1 žákyně a byla přijata 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. 
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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 

Služby a školení Mladá 

Boleslav 

 

Krizové situace výuky a jejich řešení 

 

2 

H-mat, o.p.s.  

Základy Hejného vyučovací metody 

 

1 

Seminaria, s.r.o. 

Vědomosti pro rozvoj 

 

 

Inkluze -  vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

 

 

2 

Národní ústav pro 

vzdělávání, školské 

poradenské zařízení a 

zařízení pro další 

vzdělávání ped. prac. 

 

Školská legislativa pro školský poradenský systém 

 

1 

Vzdělávací institut 

středočeského kraje 

Seznamovací a týmové stmelovací hry v praxi  

1 
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Vzdělávací institut 

středočeského kraje 

Výjezdní seminář pro ředitele škol 1 

DYS-centrum Praha Dyslexie a dysortografie prakticky 1 

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. : 
- Dramatický kroužek 
- Informatika (pro žáky 1.,2.,3. a 4.tř.) 
- Sportovní hry 
- Anglický jazyk (pro žáky 1. a 2. tř.) 
- ADN – ambulantní dyslektický nácvik (pro žáky s SPU) 
- Taneční kroužek 
- Relaxační 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). Letos se nám 
podařilo nasbírat 528 bodů, které jsme proměnili v hodnotné ceny. 
 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  
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- 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 
- Den Kryštofa Kolumba 
- Den poezie 
- Den otevřených dveří 
- Noc s Andersenem 
- Den Země 
- Den dětí 

 
 
 

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 – Česká mše vánoční od J. J. Ryby  
- Kulturní vystoupení pro děti z MŠ Libiš 
- DDM Mělník - divadelní představení 

         

 

Vzdělávací pořady, přednášky, besedy, exkurze, výstavy : 

- Svíčkárna Rodas – výroba svíček, mýdla,.. 
- Aero Vodochody 
- Národopisné muzeum  
- Velikonoční výstava    
- Etická výchova a školní řád 
- Kamarádi – prevence šikany 
- Canisterapie  
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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 
- Štafetový pohár v Neratovicích (1. – 5. roč.) 
- Atletický trojboj(1. – 5. roč.) 
- „Fotbálek Chlumín“ 
- „Dříský víceboj“ 
- Olympijský běh 
- Turnaj ve vybíjené – O pohár starosty obce Libiš 

 
 

Ostatní soutěže akce :  

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

 

Škola v přírodě : 

03. 06. – 12. 06. -   Caorle – ozdravný pobyt v Itálii 

Školní výlety : 

- Tvrz Hummer 
 

Dopravní výchova: 

- Dopravní soutěže (1. – 5. roč.) 
 

Sběr : 

- starý papír, 2x ročně – podzim, jaro 
- baterie, drobné elektrospotřebiče, cartridge 
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9. Údaje o výsledcích inspekce 
 

V tomto školním roce neproběhla kontrolní činnost České školní inspekce.  
 
 

10. Základní údaje o hospodaření školy 
 

  

   

Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2015   
(zaokrouhleno na celé koruny)   
   

HLAVNÍ ČINNOST    

   

celkové výnosy                                        2 900 891      

   

platby od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných zástupců                                           644 455      

čerpání fondů, úroky                                           166 620      

ostatní příjmy                                        2 089 816      

   

   

celkové náklady                                        2 801 256      

   

náklady na platy pracovníků školy                                           459 465      
zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění, odvody 
FKSP                                           183 742      

pokuty a penále                                           100 412      

výdaje na učebnice, učební texty, učební pomůcky a software                                             53 476      

spotřeba energie, plyn, voda                                           361 618      

ostatní provozní náklady                                           192 459      

odpisy majetku                                             70 928      

opravy a údržba majetku                                           105 270      

služby                                           192 550      

drobný dlouhodobý majetek                                           264 355      

náklady čerpané z fondů                                           791 655      

doprava plavání, odvoz odpadu                                             25 326      

   

   

výsledek hospodaření                                         99 635 Kč   
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HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST 

                                           325 883      

celkové výnosy   

                                           325 883      

prodej služeb   

   

 319692  

celkové náklady   

 268964  

spotřeba materiálu 14660  

energie 15168  

opravy a udržování 20900  

mzdové náklady   

   

výsledek hospodaření z doplňkové činnosti                                          6 191 Kč   

   
 

 
 
 
 
 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 
programů 

 
 

Ve školním roce 2014 - 2015 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. 
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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 14. 10. 2015. 
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Svíčkárna v Šestajovicích – výroba čokolády 
 
 

 
 
 
 
 
 

Národopisné muzeum v Praze 
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Výuka plavání 
 

 
 

Drakiáda 
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Vánoční tvoření s rodiči 
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Vánoční jarmark a rozsvícení vánočního stromku 
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Canisterapie 

 
 

Jarní besídka 
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Rozloučení s 5. třídou 

 
 
 


