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Agregovaný souhrn potřeb samostatných Základních škol na území ORP Louny je zpracován na základě 

dotazníkového šetření, které bylo na Základních školách na území ORP Louny realizováno v rámci podaktivity 2.7. 

„Podpora škol v plánování.“ Dotazníkové šetření bylo zaměřené na sebereflexi jednotlivých škol a na mapování 

potřeb ZŠ v oblastech: 

 čtenářské gramotnosti 

 matematické gramotnosti 

 inkluze 

 digitální gramotnosti 

Současně měly ZŠ možnost vyjádřit se k dalším doplňujícím oblastem.   

Agregovaný souhrn je tvořen odpověďmi jednotlivých základních škol. 

Dotazník mohl zpracovat ředitel/ředitelka školy ve spolupráci s týmem pedagogů, jeho vyplnění bylo možné 

konzultovat se členy administrativního týmu. Jako podklady mohly sloužit strategické plány škol, dotazníková 

šetření MŠMT (Šablony I a II), případně výroční zprávy. V závěru každého tematického bloku je uvedeno stručné 

shrnutí, které uvádí nejčastější potřeby, potenciál a silné stránky každé ZŠ v daných oblastech.  

Mapování potřeb se zúčastnily všechny Základní školy v ORP Louny a jejich pořadí je v agregovaném souhrnu 

uvedeno následovně:   

 

1. Základní škola Lenešice, Knížete Václava 391, 439 23, příspěvková organizace 

2. Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101, příspěvková organizace 

3. Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, příspěvková organizace 

4. Základní škola Louny, Přemyslovců 2209, příspěvková organizace 

5. Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace 

6. Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, příspěvková organizace 

7. Základní škola Panenský Týnec 166, 439 05, příspěvková organizace 

8. Základní škola Peruc, Komenského 193, 439 07, příspěvková organizace 

9. Základní škola Postoloprty, ‚Draguš 581, 439 42, příspěvková organizace 

10. Základní škola Ročov 121, 439 67, příspěvková organizace 

 

 

 

 

 

http://www.esfcr.cz/
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv
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ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST A ROZVOJ POTENCIÁLU KAŽDÉHO ŽÁKA 

 

CO PROBĚHLO DOBŘE 

 

Základní škola Lenešice, příspěvková organizace 

Proškolení pedagogů metodami kritického myšlení. Zařazení metod kritického myšlení do hodin ČJ i do jiných. 

Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101, příspěvková organizace 

Škola se snaží rozvíjet čtenářskou gramotnost u žáků smysluplně a systematicky. 

Vyučující českého jazyka absolvovala kurz na rozvoj čtenářské gramotnosti. 

Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, příspěvková organizace 

Škola podporuje ČG-čtenářské kluby, návštěvy knihovny, kurzy DVPP 

Základní škola Louny, Přemyslovců 2209, příspěvková organizace 

Žáci pravidelně navštěvují školní knihovnu, půjčují si knihy, vyučující zde realizují čtenářské dílny. Zúčastňujeme 

se programů a besed, které připravuje městská knihovna. 

Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace 

Probíhá výrazná spolupráce s Městskou knihovnou v Lounech, žáci se zapojují do různých projektů a projektových 

dnů, na škole vznikla menší knihovna pro žáky školy, ve školní družině mají svoji družinovou knihovnu, kterou 

plně využívají. V rámci nabízených aktivit v MKL se škola zúčastnila v minulém školním roce 52 připravených akcí, 

výukových lekcí. Také se žáci 1. ročníků aktivně zapojili do celoročního projektu MKL „Již jsem čtenář“, včetně 

Pasování na čtenáře. 

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Panenský Týnec, příspěvková organizace 

Realizace čtenářské dílny, provoz školní knihovny 

Základní škola Peruc, příspěvková organizace 

Spolupráce s knihovnou, čtenářské dílny, zavádění kritického čtení do výuky, čtení ve školce. 

Základní škola Postoloprty, příspěvková organizace 

Vydáváme školní časopis. 

Žáci píšou do Zpravodaje města Postoloprty a na stránky školy své dojmy z různých akcí. 

Čtenářské dílny a ostatní akce uvedené v bodě „zajímavé akce“. 

Žáci jsou úspěšní ve srovnávacích testech. 

Mimočítanková četba na pokračování 

http://www.esfcr.cz/
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv
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Navázání spolupráce se slovenskou základní školou – projekt „Záložky“ 

Využití šablon „Nové metody ve výuce na ZŠ“ a „Vzájemná spolupráce pedagogů zaměřená na čtenářskou 

gramotnost. Čtenářský klub pro žáky prvního ročníku 

Základní škola Ročov, příspěvková organizace 

Klady spatřujeme v dostatečném proškolení pedagogů v této oblasti. Čtyřleté fungování čtenářského klubu, o 

který je stálý zájem žáků. Pravidelné návštěvy místní ročovské knihovny a občasné lounské knihovny, které jsou 

vždy zaměřeny na nějakou čtenářskou aktivitu. Půjčování knih ze školní knihovny. Někteří žáci navštěvují školní 

knihovnu i v rámci svého volna. 

 

V ČEM BY SE MOHLA ZŠ ZLEPŠIT 

 

Základní škola Lenešice, příspěvková organizace 

Práce s textem v jiných hodinách než ČJ. Motivace žáků k učení. 

Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101, příspěvková organizace 

Sdílení zkušeností 

Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, příspěvková organizace 

Vyšší stupeň komplexního čtenářství, chápání kontextu, vyvozování a formulace, tvůrčí psaní. 

Vyšší používání interaktivních médií 

Základní škola Louny, Přemyslovců 2209, příspěvková organizace 

Je třeba s žáky pracovat v hodinách literatury, kdy je v hlavní roli kniha (z domova, z knihovny), nutná je práce 

s textem, trénovat porozumění textu. 

Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace 

Větší práce s textem v hodinách na 1. a 2. stupni, větší využívání forem a metod práce vedoucích k podpoře 

čtenářské gramotnosti u žáků školy. Problém je, že žáci opravdu neumí číst. 

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Panenský Týnec, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Peruc, příspěvková organizace 

Větší počet čtenářských dílen. 

Základní škola Postoloprty, příspěvková organizace 

Získat větší počet aktivních čtenářů na druhém stupni. 

http://www.esfcr.cz/
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv
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Věnovat více pozornosti čtenářské gramotnosti i v ostatních předmětech, nejen v českém jazyce.  

Využívání různých metod na podporu čtenářské gramotnosti. 

Základní škola Ročov, příspěvková organizace 

Rádi bychom ještě podchytili i ty žáky, kteří ještě o samostatné čtení nejeví moc zájem. 

 

V ČEM POTŘEBUJE ZŠ POMOCI, ABY SE MOHLA ZLEPŠIT 

 

Základní škola Lenešice, příspěvková organizace 

Projekt Listování – scénické čtení – vícekrát zařadit do vyučování v různých ročnících 

Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101, příspěvková organizace 

Nějaký smysluplný seminář - jak rozvíjet čtenářskou gramotnost v nejazykových předmětech, jak rozvíjet 

čtenářskou gramotnost prostřednictvím digitálních technologií, aplikace využitelné přímo v hodinách - na 

tabletech 

Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Louny, Přemyslovců 2209, příspěvková organizace 

Neustále je potřeba obměňovat a doplňovat knihy ve školní knihovně, které si žáci žádají, zařazovat knižní 

novinky. 

Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace 

Škola by potřebovala častěji obnovovat čtenářský fond, nakupovat více knížek pro procvičování čtení, potřebovali 

bychom nakupovat více kusů od jednoho titulu (větší počet žáků ve třídě), dále by bylo vhodné doplňovat 

odbornou literaturu pro potřeby pedagogů. Od koho získat více financí – to nevím.   

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Panenský Týnec, příspěvková organizace 

Více financí pro doplňování nových titulů. 

Základní škola Peruc, příspěvková organizace 

Školení na danou problematiku. 

Základní škola Postoloprty, příspěvková organizace 

Možnost zvát více zajímavých spisovatelů do výuky – spolupráce s knihovnami 

Větší motivace žáků ke čtení – programy, workshopy, akce, které by vzbudily zájem dnešních dětí o literaturu – 

garantem by mohly být knihovny, vysoké školy Podpora vzájemné spolupráce pedagogů – sdílení informací, 

http://www.esfcr.cz/
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv
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zkušeností, společná tvorba materiálů, plánování společných akcí,  a to např. prostřednictvím výjezdních akcí 

mimo školní prostředí či vzájemnými hospitacemi – příklady dobré praxe 

Základní škola Ročov, příspěvková organizace 

Vzhledem k nízkému počtu zaměstnanců a jejich vytíženosti, by se nám „hodil“ člověk zvenčí, který by ještě 

pomohl s vedením školní knihovny a s rozšířením návštěvní doby. Byla by vhodná i finanční pomoc na nákup 

dalších knih i možnost pravidelného odebírání dětských časopisů (Po skončení „Šablon“ už nejsou finance na 

tento nákup služeb.) 

 

DALŠÍ INFORMACE KE ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI 

 

Základní škola Lenešice, příspěvková organizace 

Propojujeme dobové ukázky z literatury s dějepisným, zeměpisným učivem, apod. 

Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, příspěvková organizace 

Malý zájem ze strany žáků a rodičů 

Základní škola Louny, Přemyslovců 2209, příspěvková organizace 

Někteří žáci nemají podporu z domova, toto se snaží kompenzovat školní knihovna a učitelé 

Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace 

V rámci projektu Šablony realizujeme ve škole čtenářské kluby (je o ně zájem). Na škole nabízíme v rámci 

volitelných předmětů literární seminář a společenský seminář (8. a 9. ročníky), kde žáci pracují s literaturou. 

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Panenský Týnec, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Peruc, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Postoloprty, příspěvková organizace 

Významnou roli hraje prostředí rodiny. 

Základní škola Ročov, příspěvková organizace 

Dětem rodiče málo čtou a povídají si s nimi, což se projevuje v zájmu o knihy a čtení. Přitom děti rády poslouchají 

čtený text. 

http://www.esfcr.cz/
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv
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JAKÉ ZAJÍMAVÉ AKCE ZŠ REALIZOVALA NA PODPORU ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI 

 

Základní škola Lenešice, příspěvková organizace 

Čtenářské dílny ve všech ročnících, čtenářský kroužek jako mimoškolní aktivita, spolupráce s Knihovnou Lenešice, 

Městskou knihovnou Louny 

Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101, příspěvková organizace 

Za podpory MAP se nám povedlo uskutečnit celoškolní projektový den - Čtenářský den, jehož cílem bylo 

podporovat čtenářskou gramotnost žáků. 

Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, příspěvková organizace 

Čtenářské kluby, Velké vědomostní zápolení, Psaní knihy, Už jsem čtenář 

Základní škola Louny, Přemyslovců 2209, příspěvková organizace 

Pravidelné čtenářské hodiny v rámci jednotlivých tříd, účast na soutěžích (Velké vědomostní zápolení), čtenářské 

dílny. 

Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace 

Ve škole probíhají projektové akce spojené se čtenářskou gramotností (starší žáci docházejí do tříd na 1. stupni a 

ze svých vybraných knížek (titulů)žákům předčítají. Projektové dny se také zaměřují na známé osobnosti ze světa 

literatury.  V minulém školním roce se žáci na 2. stupni zapojili za zajímavé akce (celorepublikový projekt), kterou 

organizovala Knihovna J. A. Komenského v Praze. 

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Panenský Týnec, příspěvková organizace 

NOC S ANDERSENEM, ve spolupráci s knihovnou Louny Pasování čtenářů, ve všech ročnících se pravidelně 

organizují čtenářské dílny. 

Základní škola Peruc, příspěvková organizace 

Spolupráce s knihovnou, čtenářské dílny, zavádění kritického čtení do výuky, čtení ve školce. 

Základní škola Postoloprty, příspěvková organizace 

Čtenářské dílny – žáci čtou během výuky a částečně i doma celé knihy a vyplňují pracovní listy, diskutují o 

přečtené problematice. 

Prezentace přečtených knih před třídou a tvorba čtenářské karty. 

Den mateřského jazyka – celotýdenní projekt provázaný do všech předmětů, výstupy jsou poté vystaveny 

v prostorách školy. 

http://www.esfcr.cz/
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv
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Souboj čtenářů – žáci 6. ročníků po určitou dobu čtou předem dané knihy, pracují ve skupinách, dělají si 

poznámky a poté online odpovídají na soutěžní otázky. 

Spolupráce s místní knihovnou, která pro nás připravuje besedy na různá témata. 

Celoškolní soutěž – žáci plní zadané úkoly (např. rébusy, hádanky, křížovky) z různých oblastí písemnou formou 

a získávají za ně body do celoškolní soutěže. 

Besedy se současnými českými spisovateli. 

Šablony – DVPP, spolupráce pedagogů, nové metody ve výuce, čtenářský klub 

Základní škola Ročov, příspěvková organizace 

Každý měsíc pořádáme besedy a čtení s vlastními knihami, s možností vzájemné výměny a zapůjčení knih. 

V měsíci březnu každoročně pořádáme literární soutěž pro žáky.  

 

JAKÉ ZAJÍMAVÉ AKCE ZŠ PLÁNUJE REALIZOVAT NA PODPORU ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI 

V NÁSLEDUJÍCÍM ROCE 

 

Základní škola Lenešice, příspěvková organizace 

Čtenářské dílny ve všech ročnících v běžných hodinách, čtenářský kroužek jako mimoškolní aktivita, spolupráce 

s Knihovnou Lenešice, Městskou knihovnou Louny 

Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101, příspěvková organizace 

Čtenářský den. 

Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, příspěvková organizace 

Čtenářské kluby, Velké vědomostní zápolení, Už jsem čtenář, besedy se spisovateli 

Základní škola Louny, Přemyslovců 2209, příspěvková organizace 

Chtěli bychom uspořádat celoškolní čtenářský den a také zapojit veřejnost, pokračovat ve čtenářských dílnách, 

účastnit se vyhlášených soutěží. 

Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace 

V tomto roce se škola zapojuje do akce MKL – Velké vědomostní vábení, kde se žáci musí připravit pomocí četby 

určené literatury, na škole pracuje čtenářský klub, sociální asistentka pracuje se žáky na prohlubování čtenářské 

gramotnosti (žáci 1. stupně), opět budou probíhat společná čtení žáků z 2. stupně na 1. stupni (v rámci měsíce 

knihy), projektový den je zaměřen na výročí čtyřlístku, škola dále využívá nabízená výukové lekce z MKL, také 

spolupracuje školní družina. Třídy 1. A, 1. B se zapojily do celoročního projektu „“Už jsem čtenář“, kdy bude 

probíhat i Pasování na čtenáře.  

Žáci 6. a 7. ročníku připravují exkurzi do Prahy do Knihovny J. A. Komenského. 
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Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, příspěvková organizace 

- 

 

Základní škola Panenský Týnec, příspěvková organizace 

NOC S ANDERSENEM, ve spolupráci s knihovnou Louny Pasování čtenářů 

Základní škola Peruc, příspěvková organizace 

Spolupráce s knihovnou, čtenářské dílny, zavádění kritického čtení do výuky. 

Základní škola Postoloprty, příspěvková organizace 

Ty, které již realizovala v minulosti, viz výše.   

Projekt „Poznáváme autory“ 

Základní škola Ročov, příspěvková organizace 

Chtěli bychom zkusit realizaci čtení knih i s rodiči. 

 

Shrnutí za oblast ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST 

 

Základní školy na území ORP Louny považují za úspěšné realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky 

v oblasti zkvalitňování a k rozvoji čtenářské gramotnosti. Základní školy aktivně spolupracují s místními 

knihovnami, některé disponují i knihovnami školskými či družinovými. Úspěšně probíhají realizace čtenářských 

dílen a společných akcí pro žáky na podporu čtenářské gramotnosti. 

 

Základní školy na území ORP Louny považují za velmi potřebné neustále zvyšovat motovaci žáků ke čtení, věnovat 

se více práci s textem i v jiných hodinách než je výuka ČJ, využívat nové metody ke kvalitní výuce čtenářské 

gramotnosti, podporovat sdílení zkušenosti mezi školami navzájem a vcíce zapojovat do oblasti podpory 

čtenářské gramotnosti rodiče. 

 

Základní školy na území ORP Louny by uvítaly další kvalitní semináře na podporu výuky čtenářské gramotnosti a 

finanční podporu na pořízení kvaltiních pomůcek a knižních titulů. 
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MATEMATICKÁ GRAMOTNOST A ROZVOJ POTENCIÁLU KAŽDÉHO ŽÁKA 

 

CO PROBĚHLO DOBŘE 

 

 

Základní škola Lenešice, příspěvková organizace 

Škola se pravidelně účastní mezinárodní matematické soutěže Klokan. Několik pedagogů absolvovala školení 

Hejného metody a zavádí některé prvky do výuky. Nově dochází k proškolení některých pedagogů v programu 

FIE. Při volnočasových aktivitách mohou žáci navštěvovat klub deskových her. 

Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101, příspěvková organizace 

Úspěchy v matematických soutěžích. Mezinárodní projekt Math is fun - realizovaný v rámci aktivity e-twinning. 

Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, příspěvková organizace 

Rozvoj MG – kurzy DVPP, projektové dny, podpora individuálního zájmu žáků o matematiku 

Základní škola Louny, Přemyslovců 2209, příspěvková organizace 

Zapojení žáků do Logické olympiády, účast na matematické olympiádě, Pythagoriádě, Matematického  klokana a 

jiných matematických soutěžích. 

Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace 

Žáci se zapojili do některých matematických soutěží, které vyhlašuje MŠMT (Soutěže a olympiády), většinou 

probíhala jen školní kola. Dále se vybraní žáci zapojili do soutěží s matematickým podtextem Jáma lvová a do 

soutěže Pangea. Na škole probíhá i doučování z matematiky a naopak pro žáky 9. ročníků seminář z matematiky 

pro přípravu na přijímací zkoušky. 

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Panenský Týnec, příspěvková organizace 

V rámci šablon proběhlo školení zaměstnanců, sdílení zkušeností. 

Základní škola Peruc, příspěvková organizace 

Soutěže, olympiáda, Klokan, Phytagoriáda. 

Základní škola Postoloprty, příspěvková organizace 

Škola se pravidelně účastní mat. soutěží (Matematický klokan, Pangea, Logická olympiáda, Pythagoriáda). 

Nejlepší žáci se umisťují nad průměrem v rámci okresu, výjimeční jedinci dosahují umístění na předních příčkách. 

Žákům poskytujeme pravidelně možnost přípravy na přijímací zkoušky na SŠ, případně pro slabší žáky poskytuje 

škola pravidelné doučování. Od školního roku 2018/2019 škola dělí hodiny matematiky na poloviční skupiny. 

Dělení na skupiny výrazně zvýšilo efektivitu výuky matematiky. 

http://www.esfcr.cz/
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Základní škola Ročov, příspěvková organizace 

Někteří pedagogové absolvovali i vzdělávání v tomto směru. 

 

 

V ČEM BY SE MOHLA ZŠ ZLEPŠIT 

 

 

Základní škola Lenešice, příspěvková organizace 

Využívání nových metod a techniky ve výuce 

Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101, příspěvková organizace 

Sdílení zkušeností 

Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, příspěvková organizace 

Nedostatečné sdílení elektronických materiálů, nedostatečný rozvoj mentoringu 

Základní škola Louny, Přemyslovců 2209, příspěvková organizace 

Snažit se probudit u více žáků zájem o matematiku, fyziku a logiku.  

Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace 

V matematice více využívat vhodné formy a metody práce, aby žáky matematika více bavila, motivovat žáky 

k lepším výsledkům ve školních kolech tak, aby měli dobré výsledky a mohli školu i sebe reprezentoval alespoň 

v okresních soutěžích.  Žáci by se měli více připravovat na hodiny M 

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Panenský Týnec, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Peruc, příspěvková organizace 

Logické myšlení – slovní úlohy. 

Základní škola Postoloprty, příspěvková organizace 

Mít možnost dělit hodiny matematiky ve všech ročnících, případně přidat hodiny matematiky navíc pro nadané 

žáky. 

Základní škola Ročov, příspěvková organizace 

Ještě více pracovat s chybou. 

 

Snažíme se, aby žáci učili hravou formou počítat, přemýšlet a logicky uvažovat. Zaměřujeme se i na finanční 

gramotnost – příklady s praxe + počítání s papírovými penězi. 

http://www.esfcr.cz/
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V ČEM POTŘEBUJE ZŠ POMOCI, ABY SE MOHLA ZLEPŠIT 

 

Základní škola Lenešice, příspěvková organizace 

Workshopy, semináře, vzájemné sdílení zkušeností s ostatními školami v oblasti matematické gramotnosti. 

Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101, příspěvková organizace 

Nějaký smysluplný seminář - jak rozvíjet matematickou gramotnost - zaměřený na řešení nestandardních a 

aplikačních úloh 

Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Louny, Přemyslovců 2209, příspěvková organizace 

Nabídka školení, jak zábavněji vyučovat tyto předměty a s tím související pomůcky – např. vyškolit v programu 

Geogebra 

Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace 

Více využívat i dostupné počítačové výukové programy v hodinách (počítače, tablety), vybavit školu novými 

tabulemi (ve všech třídách), více se zapojovat do soutěží a olympiád. Obnovit učebnový fond novými kvalitními 

učebnicemi. Zlepšit se v geometrii (pomůcky, větší počet hodin). 

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Panenský Týnec, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Peruc, příspěvková organizace 

Logické myšlení – slovní úlohy. 

Základní škola Postoloprty, příspěvková organizace 

Více finančních prostředků a učitelů matematiky 

Základní škola Ročov, příspěvková organizace 

Myslíme si, že by mohlo být více specifických školení pro 1. stupeň ZŠ. 
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DALŠÍ INFORMACE K MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI  

 

Základní škola Lenešice, příspěvková organizace 

- 

Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Louny, Přemyslovců 2209, příspěvková organizace 

Nabídka několika kroužků – Klub logiky, badatelský kroužek, zábavná věda, deskové hry. 

Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace 

Snažit se žákům více přibližovat matematiku jako předmět, který učí látku, kterou budou žáci potřebovat i v 

běžném životě (předmětové vztahy, praktické příklady z běžného života). 

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Panenský Týnec, příspěvková organizace 

Matematická gramotnost je zahrnuta především do výuky napříč několika předměty 

Základní škola Peruc, příspěvková organizace 

Chybí čas na vše potřebné. 

Základní škola Postoloprty, příspěvková organizace 

Moderní technologie, dle našeho mínění snižují představivost a zhoršují uvažování nad log. úlohami. V poslední 

době dochází ke zhoršování numer. dovedností. 

Základní škola Ročov, příspěvková organizace 

Zdá se mi, že logické vnímání žáků se snižuje. Bývá pro některé i problém počítat s penězi, protože s nimi moc 

nepřicházejí do styku (nechodí nakupovat). 

 

JAKÉ ZAJÍMAVÉ AKCE ZŠ REALIZOVALA NA PODPORU MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTÍ 

 

Základní škola Lenešice, příspěvková organizace 

Vzájemné učení a inspirace pedagogů po absolvovaných školeních. Projekty v rámci vyučování. 

Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101, příspěvková organizace 

Mezinárodní projekt Math is fun - realizovaný v rámci aktivity etwinning 

Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, příspěvková organizace 
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Projektové dny 

Základní škola Louny, Přemyslovců 2209, příspěvková organizace 

Klub logiky, Badatelský klub, návštěva IQlandie, Techmanie Plzeň, Akademie věd ČR. 

Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace 

Ve škole probíhal projekt „Výuka trochu jinak“ a někteří vyučující vyučovali matematiku v terénu, prakticky. 

Žákům se projekt líbil. Také byli zaujati zapojením do matematické soutěže Pangea. 

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Panenský Týnec, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Peruc, příspěvková organizace 

Soutěže, olympiáda, Klokan, Phytagoriáda. 

Základní škola Postoloprty, příspěvková organizace 

Vánoční jarmark – realizace, výroba a prodej výrobků.   

Základní škola Ročov, příspěvková organizace 

Každý rok se zúčastňujeme Matematického klokana a s žáky se na tuto soutěž připravujeme řešením úloh. 

Jezdíme na výlety do Loun nebo do školy v přírodě, kde žáci hospodaří se svým kapesným  Geometrické útvary 

a tělesa pozorují na architektuře 

 

JAKÉ ZAJÍMAVÉ AKCE ZŠ PLÁNUJE REALIZOVAT NA PODPORU MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI 

V NÁSLEDUJÍCÍM ROCE 

 

 

Základní škola Lenešice, příspěvková organizace 

Projekty v rámci vyučování. 

Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, příspěvková organizace 

Projektové dny, deskové hry 

Základní škola Louny, Přemyslovců 2209, příspěvková organizace 

Opakovaná návštěva vzdělávacích veletrhů zaměřených na rozvoj MG, návštěvy zajímavých akcí pro žáky, 

spolupráce s UK. 

Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace 
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Opět doučování z matematiky, zapojení do nabízených matematických soutěží, příprava žáků na zkoušky na 

střední školy (nejde o doučování), žáci pracují s novými materiály na přípravu. 

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Panenský Týnec, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Peruc, příspěvková organizace 

Soutěže, olympiáda, Klokan, Phytagoriáda. 

Základní škola Postoloprty, příspěvková organizace 

Vánoční jarmark – realizace, výroba a prodej výrobků.   

Základní škola Ročov, příspěvková organizace 

Budeme realizovat stejné akce. 

 

Shrnutí za oblast MATEMATICKÁ GRAMOTNOST 

 

Základní školy na území ORP Louny považují za úspěšné realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky 

v oblasti zkvalitňování a k rozvoji matematické gramotnosti. Základní školy se aktivně zapojují do matematických 

soutěží a olympiád. Realizují projektové dny, zapojují do výuky i nové metody, jak dětem zábavnější formou 

přiblížit matematiku. 

 

Základní školy na území ORP Louny považují za velmi potřebné podporovat logické myšlení u žáků, hravé počítání, 

práci s chybou a v neposlední řadě se soustředit i na oblast finanční gramotnosti. Zapojovat příklady z praxe  - 

počítání peněz, geometrie v přírodě apod. Nadále využívat nové metody ke kvalitní výuce matematické 

gramotnosti, podporovat sdílení zkušenosti mezi školami navzájem. 

 

Základní školy na území ORP Louny by uvítaly další kvalitní semináře na podporu výuky matematické gramotnosti, 

jak rozvíjet matematickou gramotnost – zaměření na řešení nestandardních a aplikačních úloh,  workshopy, 

semináře a finanční podporu na pořízení pomůcek pro zkvalitnění výuky matematické gramotnosti. 
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ROZVOJ POTENCIÁLU KAŽDÉHO ŽÁKA V JINÝCH OBLASTECH - INKLUZE 

 

CO PROBĚHLO DOBŘE 

 

 

Základní škola Lenešice, příspěvková organizace 

Proškolení pedagogů v různých oblastech inkluze – 5série různých témat. 

Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101, příspěvková organizace 

Začlenění žáků cizinců 

Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, příspěvková organizace 

Nastavení spolupráce s rodiči žáků se SVP, doučování, pedagogická intervence, asistent pedagoga 

Základní škola Louny, Přemyslovců 2209, příspěvková organizace 

Zapojujeme do výuky asistenty pedagoga, jsme v úzkém kontaktu se ŠPZ ohledně konzultací, snažíme se nastavit 

podpůrná opatření tak, aby pomohla žákům k úspěšnému zvládnutí PŠD. 

Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace 

Oblast inkluze (společné vzdělávání) je pro školu stále velkou neznámou a způsobuje pedagogům, vedení školy i 

žákům nemalé potíže. Nemám pocit, že bych tuto oblast hodnotila kladně. Proběhlo zapojení v rámci Šablony 1 

– vzdělávání pedagogů v oblasti Inkluze (hlavně postupy, hodnocení). 

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, příspěvková organizace 

Snížil se počet rehospitalizací proti předchozímu roku.  

Některé žáky s dlouhodobým záškoláctvím se podařilo úspěšně začlenit do výuky a odstranit školní fóbie a po 

návratu do kmenové školy začali docházet do školy. 

Základní škola Panenský Týnec, příspěvková organizace 

Inkluze na naší škole probíhá dle zákona 

Základní škola Peruc, příspěvková organizace 

Spolupráce s PPP Louny. 

Základní škola Postoloprty, příspěvková organizace 

Integrování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných tříd, pokud mají dobré rodinné zázemí. 

Využití asistenta pedagoga ve výuce hodnotíme také velmi pozitivně. 
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Základní škola Ročov, příspěvková organizace  

Myslím si, že inkluze je úspěšná. Těch, kterých se inkluze týká, se snažíme zahrnout a začlenit do co nejvíce 

činností školy. I když nemají podpůrná opatření, uplatňujeme individuální přístup. Ve škole pracují dva asistenti 

pro žáky s podpůrnými opatřeními. Sociálně znevýhodnění žáci navštěvují kluby a doučování. Navštěvují také 

školní družinu.   

 V ČEM BY SE MOHLA ZŠ ZLEPŠIT 

 

Základní škola Lenešice, příspěvková organizace 

Spolupráce učitele a asistenta. 

Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, příspěvková organizace 

Zlepšení individuální práce se žáky během vyučování 

Základní škola Louny, Přemyslovců 2209, příspěvková organizace 

V individualizaci výuky. 

Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace 

Velké zlepšení by mělo nastat v oblasti Asistentů pedagoga, protože jsou i ony (ženy) pedagogy a musí umět 

pracovat se žáky a hlavně s pedagogy/učiteli.  I samotný přístup spolužáků k těmto integrovaným žákům by měl 

doznat větších změn. 

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Panenský Týnec, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Peruc, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Postoloprty, příspěvková organizace 

Větší podpora šikovných žáků. 

Základní škola Ročov, příspěvková organizace 

Nyní mě nic nenapadá. 

 

 

V ČEM POTŘEBUJE ZŠ POMOCI, ABY SE MOHLA ZLEPŠIT 
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Základní škola Lenešice, příspěvková organizace 

Sdílení dobré praxe s jinými učiteli, asistenty. Případné hospitace v jiných školách. 

Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101, příspěvková organizace 

Kvalifikované školní poradenské pracoviště - speciální pedagog na vyšší úvazek a školní psycholog 

Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Louny, Přemyslovců 2209, příspěvková organizace 

Potřebujeme na škole přítomnost školního spec. pedagoga  školního psychologa, kteří by metodicky podporovali 

vyučující, žáky i rodiče. 

Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace 

Intenzivnější vzdělávání pedagogů, vzdělávání asistentů pedagoga, větší využívání forem a metod práce v rámci 

inkluze. 

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Panenský Týnec, příspěvková organizace 

Školní psycholog, speciální pedagog – částečně využíváme na personální zajištění šablony. 

Základní škola Peruc, příspěvková organizace 

Změna zákonů. 

Základní škola Postoloprty, příspěvková organizace 

Využití speciálních pedagogů, lepší spolupráce rodičů, využití služeb školního psychologa. Méně žáků ve třídách, 

více času na spolupráci s asistentem pedagoga na druhém stupni školy. 

Samostatná funkce výchovného poradce na plný úvazek. 

Zachování tříd podle §16 dle doporučení SPC a PPP. 

Základní škola Ročov, příspěvková organizace 

- 

 

DALŠÍ INFORMACE K ROZVOJI POTENCIÁLU KAŽDÉHO ŽÁKA OBLAST INKLUZE  

 

Základní škola Lenešice, příspěvková organizace 

S asistenty pracujeme již 5 let 

Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, příspěvková organizace 
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- 

Základní škola Louny, Přemyslovců 2209, příspěvková organizace 

Uvítali bychom snížení administrativní zátěže vyučujících. 

Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace 

Bylo by vhodné postupně nakupovat i učební pomůcky, učebnice, obnovovat knižní fond s odbornou literaturou 

v této oblasti, spolupracovat více s odborníky přímo ve škole.  

Asistent pedagoga by měl být odborníkem v této oblasti. 

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Panenský Týnec, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Peruc, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Postoloprty, příspěvková organizace 

Nákladný experiment, nárůst administrativy, nárůst výchovných problémů, odchod kvalitních učitelů mimo 

školství. Na inkluzi doplácejí šikovní žáci. 

Základní škola Ročov, příspěvková organizace 

- 

 

Shrnutí za oblast INKLUZE 

 

Základní školy na území ORP Louny považují za úspěšné realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky 

v oblasti inkluze, začleňování asistentů pedagoga do činnosti školy. 

 

Základní školy na území ORP Louny považují za velmi potřebné sdílení dobré praxe s jinými učiteli a asistenty, 

hospitace na jiných školách, podporovat spolupráci asistenta a učitele, podporovat individuální práci se žáky. 

 

Základní školy na území ORP Louny by uvítaly další kvalitní semináře na podporu vzdělávání pedagogů, vzdělávání 

asistentů pedagoga, seminář na podporu spolupráce asistenta a pedagoga. Větší využívání forem a metod práce 

v rámci inkluze. Využívat speciálních pedagogů, služeb školního psychologa. Soustředit se na zlepšení spolupráce 

s rodiči. Méně žáků ve třídách. Finanční pomoc na učební pomůcky, učebnice, knižní fond s odbornou literaturou 

v této oblasti, spolupracovat s odborníky přímo ve škole. 
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ROZVOJ POTENCIÁLU KAŽDÉHO ŽÁKA V JINÝCH OBLASTECH – DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST 

 

 

 CO PROBĚHLO DOBŘE 

 

 

Základní škola Lenešice, příspěvková organizace 

Škola připravila infrastrukturu pro nasazení moderních prostředků ICT do výuky. V současnosti přišlo do školy 

velké množství nové techniky, která nabízí mnoho možností v oblasti rozvoje digitální gramotnosti. 

Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101, příspěvková organizace 

Zapojení robotiky do výuky. 

Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, příspěvková organizace 

Získání technických pomůcek, kroužky k digitální gramotnosti. 

Základní škola Louny, Přemyslovců 2209, příspěvková organizace 

Žáci se zúčastňují různých soutěží – Projekt – Kraje pro bezpečný internet – většina žáků 6. – 8. ročníků získala 

diplom v soutěžním kvízu. 

Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace 

V nákupu moderních technologií pro práci pedagogů i žáků. Žáci se zapojují i do různých soutěží např. Bobřík 

informatiky /na škole dlouhodobá tradice. Využívání výuky v počítačové i tabletové učebně, využívání výukových 

programů v hodinách na 1. a 2. stupni. 

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Panenský Týnec, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Peruc, příspěvková organizace 

Bobřík informatiky. 

Základní škola Postoloprty, příspěvková organizace 

Kurz pro seniory vedený žáky školy. 

Základní škola Ročov, příspěvková organizace 

Výuka Informatiky se u nás vyučuje od 5. ročníku. Ale žáci se s touto oblastí seznamují již od prvního ročníku. 

Výhodou je, že máme učebnu PC pro 10 žáků a alespoň jeden počítač ve všech třech kmenových učebnách. 

 

http://www.esfcr.cz/
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv


 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání  ORP Louny II 

 
 

Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv). 
Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II 

Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011073 

 
21 

  

 

 V ČEM BY SE MOHLA ZŠ ZLEPŠIT 

 

 

Základní škola Lenešice, příspěvková organizace 

Nyní se učíme, jak techniku efektivně zapojovat do výuky a jak s ní pracovat. Vedení školy se snaží motivovat 

pedagogy k používání novinek. V této oblasti máme ještě rezervy. 

Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101, příspěvková organizace 

Zapojit programování a robotiku - rozvoj informatického myšlení do více předmětů. 

Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, příspěvková organizace 

Revize školního vzdělávacího programu a materiálů. 

Základní škola Louny, Přemyslovců 2209, příspěvková organizace 

V programování a robotice. 

Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace 

Ve využívání výpočetní techniky a rozvoji digitální gramotnosti ze strany pedagogických pracovníků ve všech 

předmětech. Umět pracovat s výukovými programy (prostudovat, nainstalovat, zrealizovat, vyhodnotiti a umět 

využívat v rámci mezipředmětových vztahů). 

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Panenský Týnec, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Peruc, příspěvková organizace 

Větší propojení mezi předměty. 

Základní škola Postoloprty, příspěvková organizace 

Využití znalostí ICT v ostatních předmětech. Zapojení do soutěží. 

Základní škola Ročov, příspěvková organizace 

Mohli bychom absolvovat více DVPP v této oblasti. 

 

V ČEM POTŘEBUJE ZŠ POMOCI, ABY SE MOHLA ZLEPŠIT 

 

Základní škola Lenešice, příspěvková organizace 

Uvítali bychom workshopy, školení nebo výměnu zkušeností s užíváním zařízení 1:1 ve výuce různých předmětů. 

Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101, příspěvková organizace 
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škola by mohla být příkladem dobré praxe 

 

Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Louny, Přemyslovců 2209, příspěvková organizace 

Profesionální IT specialista, který by řešil nastalé problémy. 

Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace 

Intenzivní modernizaci výpočetní techniky (pro pedagogy i pro žáky). Vzdělávání pedagogických pracovníků v této 

oblasti, protože se musí intenzivně připravovat, ale potřebují k tomu více času, který často této přípravě nechtějí 

věnovat. 

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Panenský Týnec, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Peruc, příspěvková organizace 

Tablety, 3D tiskárny. 

Základní škola Postoloprty, příspěvková organizace 

Větší hodinová dotace, vybavení PC, odborní pracovníci. 

Základní škola Ročov, příspěvková organizace 

Potřebovali bychom finanční prostředky na obnovu digitální učebny – nějaký grant nebo šablona, takto jsme 

získali i současnou učebnu. 

 

DALŠÍ INFORMACE K ROZVOJI POTENCIÁLU KAŽDÉHO ŽÁKA OBLAST DIGITÁLNÍ KOMPETENCE 

Základní škola Lenešice, příspěvková organizace 

- 

Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Louny, Přemyslovců 2209, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace 
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Ve škole je k dispozici hlasovací zařízení Respons, ale je pedagogy málo využíván, protože by se museli připravit. 

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Panenský Týnec, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Peruc, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Postoloprty, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Ročov, příspěvková organizace 

- 

JAKÉ ZAJÍMAVÉ AKCE ZŠ REALIZOVALA NA PODPORU DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTI 

 

Základní škola Lenešice, příspěvková organizace 

Proběhla Kavárna pro rodiče s ozoboty. 

Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101, příspěvková organizace 

Codeweek. 

Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, příspěvková organizace 

Kroužek ozobotů. 

Základní škola Louny, Přemyslovců 2209, příspěvková organizace 

Každoroční účast na akci Hour of Code, žáci se podílejí na návrzích jak vylepšit školu. 

Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace 

Zapojení žáků na nabízených soutěží (podporovat zapojení žáků na 1. a 2. stupni), práce s programy v rámci 

minimálního programu a prevence proti rizikovému chování (přednáška odborníka, práce s digitální technikou – 

filmy, digitální videonahrávky pro výuku) hlavně pro výuku v humanitních předmětech. 

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Panenský Týnec, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Peruc, příspěvková organizace 

Bobřík informatiky. 

Základní škola Postoloprty, příspěvková organizace 
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ICT podpora pořádaných akcí, příprava materiálů pro akce. 

Základní škola Ročov, příspěvková organizace 

- 

 

 

 

JAKÉ ZAJÍMAVÉ AKCE ZŠ PLÁNUJE REALIZOVAT NA PODPORU DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTI 

V NÁSLEDUJÍCÍM ROCE 

 

Základní škola Lenešice, příspěvková organizace 

Chystáme další „Kavárny pro rodiče a veřejnost“ a projektový den MULTIMEDIÁLNÍ KALEIDOSKOP 

Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101, příspěvková organizace 

Zapojení všech tříd 1. stupně 

Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, příspěvková organizace 

Práce s digitální jazykovou laboratoří 

Základní škola Louny, Přemyslovců 2209, příspěvková organizace 

Hour of Code, účast v soutěžích 

Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace 

Soutěž Bobřík informatiky (5. - 9. ročníky), soutěž Mladý ekonom (9. ročníky), multimediální program pro žáky 

Nehodou to začíná (9. ročníky), vyučovací předmět Základy informatiky a Informatika, zapojení do projektu 

Šablony II – nabídka kroužku programování vždy pro 15 žáků po dobu 2 let (4x), smlouva s firmou Silcom na 

využívání zakoupených programů v počítačové učebně 

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Panenský Týnec, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Peruc, příspěvková organizace 

Hodina kódu. 

Základní škola Postoloprty, příspěvková organizace 

Školní akce, soutěže. 

Základní škola Ročov, příspěvková organizace 

- 
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Shrnutí za oblast DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST 

 

Základní školy na území ORP Louny považují za úspěšné pořízení moderních technologií a pomůcek, postupné 

zavádění robotiky do výuky, realizace soutěží, projektů a kurzů zaměřených na podporu oblasti digitální 

gramotnosti. 

 

Základní školy na území ORP Louny považují za velmi potřebné motivovat a podporovat vzdělávání pedagogických 

pracovníků pro kvalitní vedení výuky v oblasti digitální gramotnosti. 

 

Základní školy na území ORP Louny by uvítaly propojení digitální gramotnosti napříč předměty, prohlubovat 

zapojování programování a robotiky do výuky, kvalitní vzdělávací kurzy pro pedagogické pracovníky, workshopy 

na sdílení zkušeností mezi školami, soutěže a projekty pro žáky. V neposlední řadě finanční pomoc na modernizaci 

učeben a pořizování kvalitních pomůcek. 
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ROZVOJ POTENCIÁLU KAŽDÉHO ŽÁKA V JINÝCH OBLASTECH – DOPLŇUJÍCÍ 

 

 CO PROBĚHLO DOBŘE 

 

Základní škola Lenešice, příspěvková organizace 

Výuka cizích jazyků – zavedení nové jazykové laboratoře do výuky, zavedení metodických sdružení jazyků – sdílení 

zkušeností, implementace nových trendů a techniky do výuky – zařízení 1:1, navázání partnerské spolupráce 

s holandskou školou – dopisování. 

Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, příspěvková organizace 

Osobnostní rozvoj, programy 

Základní škola Louny, Přemyslovců 2209, příspěvková organizace 

Místa asistentů pedagoga, skvělá spolupráce, sledování žáka v jeho vývoji 

Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace 

Škola se zaměřuje na osobnostní a sociální rozvoj žáků ve škole (důraz na plnění klíčových kompetencí, 

průřezových témat), projektové dny – spolupráce žáků 1. a 2. stupně. Ve využívání nejrůznějších akcí, aktivit, 

vzdělávacích programech ze strany různých institucí, organizací, zřizovatele (viz Výroční zpráva o činnosti školy 

za školní rok 2018/2019). 

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Panenský Týnec, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Peruc, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Postoloprty, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Ročov, příspěvková organizace 

Snažíme se rozvíjet a zlepšit u každého žáka jeho potenciál v rámci jeho možností a pomáhat mu s procesem 

utváření lidské osobnosti a jejím rozvojem. 
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V ČEM BY SE MOHLA ZŠ ZLEPŠIT 

 

Základní škola Lenešice, příspěvková organizace 

Lepší využívání nové techniky, výměna zkušeností s jinými školami. 

Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101, příspěvková organizace 

Osobnostní rozvoj, rozvoj podnikavosti 

Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, příspěvková organizace 

V oblasti polytechniky, jazykových certifikátů, zahraničních výjezdů 

Základní škola Louny, Přemyslovců 2209, příspěvková organizace 

Úroveň manuální zručnosti žáků 

Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace 

Hlavní zlepšení školy by bylo nutné v oblasti digitální technologie, v oblasti inkluze, v oblasti využívání 

nejrůznějších forem a metod práce ve výuce, v práci se žaky ze sociálně slabých rodin, v oblasti hodnocení a 

sebehodnocení žáků. 

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Panenský Týnec, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Peruc, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Postoloprty, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Ročov, příspěvková organizace 

I když polytechnická výchova probíhá hlavně ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, vidíme tady ještě velké 

rezervy. 
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V ČEM POTŘEBUJE ZŠ POMOCI, ABY SE MOHLA ZLEPŠIT 

 

 

Základní škola Lenešice, příspěvková organizace 

Workshopy, semináře, vzájemné sdílení zkušeností s ostatními školami, soutěže mezi školami, získávání 

jazykových certifikátů žáků – centrálně. 

Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101, příspěvková organizace 

Motivovat pedagogické pracovníky 

Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Louny, Přemyslovců 2209, příspěvková organizace 

Získávání a uhrazení odborníků z praxe, kteří se budou podílet na výuce pracovní výchovy, okolní firmy. 

Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace 

Plně kvalifikovaný sbor pedagogických pracovníků, zájem o prohlubování studia ve specializovaných činnostech 

(výchovný poradce, metodik prevence, metodik školního vzdělávacího programu, oblast logopedie, studium 

speciální pedagogiky, oblast informatiky/programování). Odborně také není zastoupená oblast kariérového 

poradenství. 

 

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Panenský Týnec, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Peruc, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Postoloprty, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Ročov, příspěvková organizace 

DVPP v této oblasti. Nákup vhodných nových stavebnic. 
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DALŠÍ INFORMACE K ROZVOJI POTENCIÁLU KAŽDÉHO ŽÁKA OBLAST - DOPLŇUJÍCÍ 

 

Základní škola Lenešice, příspěvková organizace 

- 

Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Louny, Přemyslovců 2209, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace 

Bylo by asi vhodné uvažovat o nějaké specializaci základní školy, ale pouze ze předpokladu, že by byl zájem od 

rodičů a žáků a dále za předpokladu, že by měla škola opravdové odborníky – kvalifikované pedagogické 

pracovníky, kteří by se dané odbornosti /zaměření věnovali (např. výuka programování, mediální oblast, filmová 

tvorba, dramatická výchova/herectví, ekologie/zdravá škola, sportovní zaměření/např. plavání, hudební oblast, 

výtvarná oblast – keramika, ale i výuky podle moderních metod v ČJ, M (písmo, matematika, jazyková výchova). 

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Panenský Týnec, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Peruc, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Postoloprty, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Ročov, příspěvková organizace 

-  

 

TÉMATA DALŠÍCH POTŘEB ROZVOJE ZŠ 

 

 CO PROBĚHLO DOBŘE 

 

Základní škola Lenešice, příspěvková organizace 

Navázání spolupráce s externí kariérovou poradkyní – šetření predispozic žáků a konzultace s rodiči. Plánovány 

další akce, které napomohou žákům při volbě povolání. 

Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101, příspěvková organizace 

Částečná rekonstrukce dílen. 

Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, příspěvková organizace 
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Kvalifikovanost pedagogického sboru, zlepšení poskytování kariérového poradenství 

Základní škola Louny, Přemyslovců 2209, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace 

Škola pracuje podle svého školního vzdělávacího programu, který bych hodnotila jako běžný, který se snaží o 

celkový rozvoj žáka (klíčové kompetence, průřezová témata), standardní názvy předmětů a běžné výstupy. 

Děláme toho hodně, ale nějak to neumíme prodat, informovat veřejnost, nové rodiče, ale i nově potřebné 

pedagogy/kolegy. 

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Panenský Týnec, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Peruc, příspěvková organizace 

Vybavení PC učebny, Notebooky pro ped. zam. 

Základní škola Postoloprty, příspěvková organizace 

POLYTECHNIKA -Realizace výzvy v rámci vybavení školních dílen. Výuky vedou kvalifikování pedagogové. 

Základní škola Ročov, příspěvková organizace 

Zapojení do Šablon I i II – vylepšení materiálního vybavení, provoz klubů. Škola má velmi dobré personální 

zabezpečení a plnou kvalifikovanost. 

 

V ČEM BY SE MOHLA ZŠ ZLEPŠIT 

 

 

Základní škola Lenešice, příspěvková organizace 

Systematizace práce s kariérovým poradcem – dlouhodobá. 

Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101, příspěvková organizace 

Spolupráce s nějakou střední školou technického typu. 

Zlepšit personální zabezpečení. 

Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, příspěvková organizace 

V polytechnice, vybavení a znovuzavedení předmětu dílny. 

Základní škola Louny, Přemyslovců 2209, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace 
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Škola potřebuje posílit v oblasti: kvalifikovanost pedagogického sboru, mediální oblast – informovanost 

veřejnosti, vytvoření žákovské rady (nebo jiný název), další zapojení školy do nějakého projektu, který by přinesl 

škole finance, je nutné provést nějaké šetření/dotazníky pro PP, zlepšení by mělo být i v oblasti dalšího vzdělávání 

PP (hlavně profesní oblast, ale i nové metody výuky). Velké posílení potřebuje škola v oblasti jazykové výuky (AJ, 

NJ, RJ) – velký deficit. 

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Panenský Týnec, příspěvková organizace 

Kariérové poradenství – více zkušeností  z praxe, seznámení s různými profesemi. 

Základní škola Peruc, příspěvková organizace 

Soudržnost, týmovost. 

Základní škola Postoloprty, příspěvková organizace 

Větší propojenost s praxí, ukázka reálných provozů. 

Základní škola Ročov, příspěvková organizace 

- 

 

V ČEM POTŘEBUJE ZŠ POMOCI, ABY SE MOHLA ZLEPŠIT 

 

 

Základní škola Lenešice, příspěvková organizace 

Finanční prostředky momentálně čerpány ze Šablon II, v budoucnosti nejisté. 

Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Louny, Přemyslovců 2209, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace 

Škola by potřebovala pomoc v realizaci – modernizace odborné učebny fyziky, chemie, přírodopisu, jazykové 

výuky – jazyková učebna, učebny hudební výchovy a také cvičné kuchyňky s jejím zázemím. 

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Panenský Týnec, příspěvková organizace 
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- 

Základní škola Peruc, příspěvková organizace 

Školní hřiště, projekty, venkovní zázemí pro žáky na volnou hodinu, klimatizace, podlahy TV, … 

Základní škola Postoloprty, příspěvková organizace 

Úprava legislativy tak, aby i žáci základní školy mohli navštěvovat provoz podniků a firem. 

Základní škola Ročov, příspěvková organizace 

- 

 

JAKÉ ZAJÍMAVÉ AKCE PLÁNUJE ZŠ REALIZOVAT V NÁSLEDUJÍCÍCM ROCE 

 

Základní škola Lenešice, příspěvková organizace 

4 projektové dny v rámci celoškolního projektu, Kavárny s rodiči, LVK, společné bruslení, plavecký výcvik, exkurze 

a školní výlety, akce s knihovnou Louny a Lenešice, spolupráce s místními spolky – hasiči, myslivci, … 

Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101, příspěvková organizace 

Zahraniční výjezdy, týden se zahraničními lektory, exkurze v ČR, vánoční trhy 

Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, příspěvková organizace 

Soutěže, exkurze, setkání s rodiči apod. 

Základní škola Louny, Přemyslovců 2209, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace 

Ano budou soutěže, exkurze, ozdravné pobyty, návštěvy divadla, městské knihovny, projekty a projektové dny, 

plavecký výcvik, konzultační hodiny, třídní schůzky, školní výlety, zapojení do různých akcí a aktivit (město, okres, 

kraj i celorepublikové), sportovní, výtvarné, vědomostní i ekologické soutěže, prezentace školy na veřejnosti (dny 

otevřených dveří, zápis atd.). 

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, příspěvková organizace 

- 

Základní škola Panenský Týnec, příspěvková organizace 

Vánoční setkání s rodiči, školní ples, škola v přírodě, den Země… 

Základní škola Peruc, příspěvková organizace 

Video o škole, propagace školy, DOD, soutěže se sousední školou, … 

Základní škola Postoloprty, příspěvková organizace 

http://www.esfcr.cz/
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv
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Návštěva UJEP Ústí n. Labem zaměřená na seznámení se současnými trendy a technologiemi ve strojírenství a 

robotice.  

Burza povolání. 

Předvánoční Praha 

Zahraniční výjezdy – Německo, Velká Británie 

Velké množství sportovních soutěží – např. Velikonoční laťka atd. 

Návštěva planetária  

Mezinárodní olympiáda v německém jazyce 

Beseda k 17. listopadu ve spolupráci s gymnáziem v Lounech 

Předškolák – akce určená pro budoucí prvňáčky a jejich zákonné zástupce 

Den otevřených dveří 

Den naruby 

 

Základní škola Ročov, příspěvková organizace 

S rodiči: Drakiáda, Rozsvěcení vánočního stromu, Den matek. 

Soutěže: Sběr druhotných surovin, vybíjená, florbal, Jaký jsem čtenář, Vědomostní zápolení 

Projekty: Hrátky s podzimem, Čertí škola, Den Země a vody, Jíme zdravě, zdravé zuby, Drogy, kouření a já,  

Návštěva divadel a muzeí. Den Dětí 

 

Celkové shrnutí 

Základní školy potřebují finanční pomoc na zkvalitňování školské infrastruktury, rekonstrukce a vybavení nových 

učeben, venkovního zázemí, podporovat vzdělávání pedagogických pracovníků a vzájemnou spolupráci mezi 

školami a specializovanými odborníky. 

http://www.esfcr.cz/
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv
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