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ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY    2017 - 2018 

                        

                                                            

1. Charakteristika školy 

 

 

Základní škola v Českých Kopistech je malotřídní škola od svého postavení v roce 1913.  

V budově je základní škola a mateřská škola. Fungujeme jako jeden celek. 

 

     - název školy: Základní škola a Mateřská škola České Kopisty, 

                              okres Litoměřice, příspěvková organizace 

    - adresa školy: České Kopisty 84, 412 01 Litoměřice 

     - jméno ředitele: Mgr. Marcela Štětinová 

     - kontakty: telefon: 416 782 238 

                         e-mail: zsck@volny.cz 

     - motivační název ŠVP: Rodinná škola 

     - IČO: 72753765 

     - IZO: 102 305 706 

     - RED-IZO: 600081575   

- stránky školy: www.skolaceskekopisty.cz 

 

 

     - zřizovatel:    - název: Město Terezín 

                   - adresa: Nám. ČSA 179, 411 55 Terezín 

                              - kontakty: telefon: 416 782 227 

                                                    e-mail: epodatelna@terezin.cz  

mailto:zsck@volny.cz
http://www.skolaceskekopisty.cz/
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 Součástí organizace je kromě základní a mateřské školy také školní družina a jídelna – 

výdejna obědů. 

V přízemí budovy školy je mateřská škola, společná tělocvična, šatny, jídelna a 

kuchyňka na vydávání obědů, které dovážíme ze ZŠ Terezín. V prvním poschodí jsou dvě 

třídy - jedna  plně využitá jako učebna,  - druhá z poloviny jako jazyková třída a z druhé 

poloviny jako učebna výchov (výtvarná, pracovní) a zároveň jako školní družina.  

Dále je tu ředitelna, kabinet a příslušenství. 

U školy je velmi pěkně vybavená zahrada s posezením a malé dětské hřiště. Asi 

100 m od školy velké fotbalové hřiště TJ Sokol České Kopisty, které také využíváme.  

 

 

 

2. Učební plány 

 

 V letošním školním roce 2016 – 2017 se výuka na naší škole řídila ve všech třech 

ročnících školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání s názvem „ŠVP pro 

základní vzdělávání ZŠ České Kopisty, 31. 8. 2007“. 

Na tak malé škole, jako je naše, se může nejlépe rozvinout snaha učitelů i žáků. 

Stejně jako v minulých letech se snažíme využít malého počtu žáků ve třídě k tomu, 

abychom dosahovali co nejlepších výsledků v učení a zároveň intenzivně působili na 

chování dětí a jejich vývoj. Jakékoliv náznaky ubližování dětem nebo dokonce šikany se v 

tak malém kolektivu dají hned v počátku zlikvidovat. Rozhodně nic nepřehlížíme. 

Naším cílem jsou děti vnitřně uklidněné, vyrovnané, které se dovedou soustředit na 

práci. Méně nadaným dětem se můžeme maximálně věnovat. Snažíme se povzbuzovat 

jejich sebevědomí a dát možnost v něčem vyniknout tím, že připravujeme nejrůznější hry, 

soutěže i představení, kde se předvedou ostatním dětem i dospělým. Také děti více nadané 

je možno podpořit, klást na ně výjimečně vysoké nároky, aby se úspěšně zařadily do dalšího 

vzdělávání. 



 

Je pro nás velkou pochvalou, když děti odcházející do  4. post. ročníku nám po roce   

přinesou ukázat vysvědčení, které je stále stejně pěkné jako bylo u nás. A stejně tak nás 

potěší, když i po letech vidíme - při každoročním odměňování nejlepších dětí školy 

starostkou obce - stále naše žáky.  

Na vesnici je problém sehnat učitele cizího jazyka. Měli jsme štěstí. Našli jsme 

učitelku anglického jazyka, důchodkyni, naposledy učila na Pedagogické škole v 

Litoměřicích a dojíždí z Pohořan. Je stejně zodpovědná a s dětmi to umí. Společně 

sledujeme přechod všech našich žáků na spádové škole v Terezíně i na ostatních školách. 

Vedou si velmi dobře. Učitelé je chválí a rodiče jsou spokojeni. Při letošní inspekci byla 

její práce velmi kladně ceněna. 

Učitelé na malotřídních školách odvádějí obdivuhodnou práci. Děti si zvyknou na 

samostatnou práci i na práci ve skupině, na individuální přístup, na aktivitu v každé části 

hodiny. Žáci starší nebo schopnější pomáhají mladším a slabším s pochopením základů 

probíraného učiva. Tím si učivo zopakují. O nějakém biflování encyklopedických údajů 

nemůže být ani řeč. Navíc jsou žáci naší školy v nepřetržitém kontaktu s okolím – přírodou 

i lidmi. Ve třídě se nikdo za nikoho neschová, učitel zná dokonale všechny své žáky, umí 

jim vyjít vstříc. Vybaví je tak, že mohou úspěšně pokračovat na jakékoliv jiné škole. 

Po vyučování mají žáci školy možnost chodit do družiny. Od školního roku 2012-

2013 máme na doporučení školní inspekce samostatnou školní družinu. Ta byla nutná 

zvláště přes polední klid dětí v MŠ. Školní družina je v prvním poschodí budovy, žáci a děti 

MŠ se tím pádem navzájem neruší. Provoz ŠD je od 12 do 14 hodin. Žáci, kteří potřebují 

zůstat déle, pak přecházejí do mateřské školy v přízemí budovy. Dohlídání dětí je ošetřeno 

smlouvou mezi ředitelkou MŠ a ZŠ a rodiči. 

Někteří žáci tam mají sourozence, i zde platí vzájemná pomoc. Učitelka MŠ 

úmyslně posílá předškoláky s důležitým úkolem do ZŠ, aby si postupně zvykali na nové 

prostředí. Také veškerá veřejná vystoupení jsou společná. Jednotnému výchovnému 

působení přispívá vzájemná spolupráce a porozumění učitelů a celého kolektivu. Jen čisté a 

kamarádské prostředí dospělých může být dobrým vzorem pro přátelství mezi dětmi. 

           Dobrý vztah máme se spádovou školou v Terezíně. Jsem pravidelně zvána na 

metodická sdružení, kde řešíme podobné popř. společné problémy. Učitelka angličtiny byla 

na hospitaci u metodika v Terezíně, abychom sjednotili nároky na děti a načerpali nové 

zkušenosti. Sjednocujeme závěrečné práce a tím se snažíme sjednotit i celkové hodnocení 



 

žáků. Také „Školní vzdělávací program“ byl zpracováván v souladu se vzdělávacím 

programem Terezínské školy, aby přechod žáků byl co nejsnadnější.  

3. Personální obsazení 

 

 Na škole je jedna učitelka ZŠ a zároveň ředitelka školy, aprobace Nš – Hv, učí 47 let 

– z toho 31 let jako ředitelka školy (38 let na malotřídní škole v Českých Kopistech). 

Učitelka na anglický jazyk učí ve 3. postupném ročníku čtyři hodiny týdně. Od 1. ročníku 

vede kroužek anglického jazyka. 

           V září 2012 jsme poprvé na doporučení inspekce zařídili místnost pro ŠD, abychom 

zvláště přes polední klid oddělili děti ŠD od dětí MŠ. Zde se vystřídaly dvě paní učitelky. 

Obě byly neaprobovaná, proto odešly. Na jejich místo nastoupila při stejném úvazku (pět 

hodin výchov a tři hodiny prvouky) nová paní učitelka – vystudovaný obor učitelství pro 

první stupeň ZŠ – tzn. kvalifikovaná. K tomuto úvazku měla deset hodin ve školní družině. 

V okrajových částech dne hlídání dětí ŠD zajišťují učitelky MŠ.  

  Uklizečka (školnice) má na starosti celou budovu (ZŠ i MŠ) a vydává obědy 

dovezené ze ZŠ Terezín.  

                        Představitelé Městského úřadu Terezín vycházejí naší škole maximálně vstříc 

a snaží se uchovat ji v chodu.  

  

     

4. Údaje o zařazování dětí.  

 

 Do naší školy chodí děti z Českých Kopist a Počapel. Na přání rodičů jsme měli 

děti i z Travčic, Keblic a dokonce i z Terezína a Litoměřic. Letos byli zapsáni do 1. post. 

ročníku 3 žáci, z toho 1 má odklad docházky na příští školní rok.  

Z 3. postupného ročníku odchází 5 žáků. Tři přecházejí na spádovou ZŠ do 

Terezína, jeden přechází na ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4 a jeden na ZŠ Litoměřice, B. 

Němcové 2. Počet žáků na škole tedy klesne o tři žáky z 12 na 9. 

Pokud by klesl počet žáků pod 10, je nutné žádat Město Terezín o výjimku z počtu 

žáků. Vzhledem k počtu dětí bude  nutno o výjimku žádat.  

 



 

 

 

Stavy žáků od roku 2014 s vyhlídkou do příštích let     

         1. roč.        2. roč.      3. roč        Celkem 

2014-2015             6               2               3               11 

2015-2016             5               7               2               14 

2016-2017          3             5      7            15 

2017-2018        4             3         5               12 

2018-2019        2             4        3             9 

2019-2020             7                2               4               13 

2020-2021         7                7               2               16 

2021-2022              8                7               7               22 

2022-2023              7                8               7               22 

 

 

 

5. Členění podle tříd a ročníků 

 

Ve školním roce 2017 - 2018 bylo na škole 12 žáků.   

 

                       1. postupný ročník          4 žáci  

I. třída            2. postupný ročník          3 žáci           

                       3. postupný ročník          5 žáků       

 

Škola je jednotřídní, spojená s mateřskou školou.  

Díky tomu, že si stále srovnáváme požadavky na výkony dětí – tedy i klasifikaci, a 

jsme stále v kontaktu s ostatními školami, nemají naši žáci při přechodu do Terezína, ani 

na jinou školu do Litoměřic problémy. Naopak. Při hodnocení nejlepších žáků školy na 

městské radnici Města Terezín, kde představujeme paní starostce nejlepší žáky školy, se i  



 

mezi premianty terezínské školy ve vyšších ročnících objevují jména našich bývalých 

žáků.  Je to pochvala nejen pro ně, ale i pro nás všechny. Také ředitelé ostatních škol si 

pochvalují připravenost našich žáků 

 

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

 Všechny učitelky školy se průběžně vzdělávají a získávají tak ke své dlouholeté 

praxi a zkušenostem další znalosti o nových metodách a formách práce. V tak malém 

kolektivu se velmi těžko uvolňujeme na školení tak, aby se nenarušil chod školy. Přesto 

jsme využili každou možnost školení mimo pracovní dobu. Inspekcí to bylo hodnoceno 

kladně. 

 

 

7. Školní a mimoškolní aktivity 

 

Plavecký výcvik – od 19. února 2018 do 30. dubna 2018 se děti každé pondělí účastnily  

            plaveckého výcviku v Litoměřicích (dopravu jsme částečně platili z dotací MŠMT a    

částečně sami).    

            Kroužek – anglický jazyk hravě – každé pondělí od13,00 hodin 

                                                                    vedla Mgr. Pavla Boučková 

                        Flétna – kroužek – každé úterý od 13,00 hodin 

                                              vedla Mgr. Pavla Boučková 

                Pěvecký kroužek – každou druhou středu od 14,00 hodin 

                                                       vedla paní učitelka Oldřiška Marešová 

Dovedné ruce – tvůrčí dílna -  každý čtvrtek od 14,00 do 14,45 hodin 

     paní Zuzana Bílá   

1. 9. 2017 – Byl slavnostně zahájen školní rok 2017 -  2018 za přítomnosti starostky  

           paní Hany Rožcové a místostarosty pana Michala Johanovského. Děti ve  

                     škole přivítala i „Marie Terezie“ (300 let od narození). 

19. 10. 2017 – Hodnotové vzdělávání pro děti – projekt zaměřený na inkluzivní vzdělávání 

                       -podporováno z projektu EU, téma: nervozita, lektorka: Dana Hádková.  



 

27. 10. 2017 – Lampionový průvod obcí a účast žáků na pietní akci k 28. říjnu. 

30. 10. 2017 - Výstavka ovoce a zeleniny s ochutnávkou.   

23. 11. 2017 – Předvánoční fotografování dětí ZŠ a MŠ. 

25. 11. 2017 -  Zahájení adventu – předvánoční rozsvěcení vánočního stromu v Českých      

                       Kopistech spojené s veřejným vystoupením žáků ZŠ před budovou školy.  

  7. 12. 2017 -  Vánoční besídka – předvánoční vystoupení dětí v tělocvičně školy. 

                        Děti MŠ předvedly rodičům, co se od začátku roku naučily. 

                        Žáci ZŠ nacvičili pohádku „Mach a Šebestová“ (pí uč. P. Boučková), 

                        Hudební kroužek se předvedl vánočními koledami za doprovodu pí uč. Ma- 

                        rešové. 

  13. 12. 2017 – Účast na celostátní akci „Zpívá celé Česko“. 

  20. 12. 2017 - Čekání dětí na Ježíška - společně s dětmi MŠ 

                        rozbalování dárků za doprovodu koled a účasti paní starostky H. Rožcové. 

   22. 12. 2017 - Příprava slavnostní tabule s občerstvením – připravili žáci ZŠ. 

      9. 1. 2018 -  S písemným souhlasem rodičů zapojení dětí školy do Tříkrálové sbírky                    

                         v Českých Kopistech - humanitární pomoc (účast všech dětí). 

                         Organizované Diecézní charitou Litoměřice. 

    16. 1. 2018 – Předškolní děti MŠ navštívily hodinu vyučování ZŠ 

                          žáci předvedli, co se naučily během půl roku, nakonec jsme si všichni  

                          společně zazpívali. 

                          24. 2. 2018 - Účast dětí na Masopustu – zpěv a tanec masek obcí až na sál Camphillu. 

                         Tam zábava s občerstvením a živou hudbou.    

                         Občerstvení bylo zajištěno zaměstnanci Camphillu, 

                             20. 3. 2018 - Vítání jara vynášením Moreny za zpěvu písní a recitace - od školy k Labi. 

                                                  Zapálením a vhozením Moreny do řeky jsme uvítali jaro. 

                           10. 4.- 13. 4. - Byla na škole ČŠI. Byla provedena kontrola ZŠ, MŠ, ŠD a hospodaření. 

                              10. 4. 2018 - Den otevřených dveří – od 8 do 16 hodin, 

                                                  zároveň zápis žáků do 1. post. ročníku – od 14 do 16 hodin. 



 

       11. 4. 2018 -  Fotografování žáků na závěr školního roku. 

      20. 4. 2018 - Den Země – očistná procházka okolím Českých Kopist a kolem  školy. 

                           Úklid v okolí školy a opakování zásad ochrany přírody: 

                           „ Za zdravou a čistou přírodu.“ 

      30. 4. 2018 - Rej čarodějnic s táborákem u hřiště (spolupráce s osadním výborem) 

       9. 5. 2018 - Pokládání květin u pamětní desky ve škole. 

     10. 5. 2018 –Den matek – vystoupení dětí MŠ a žáků ZŠ. 

                          (v tělocvičně školy od 16,15 hod.). 

                          Všechny děti předaly vlastnoručně vyrobené přáníčko pro maminku.  

     17. 5. 2018 - Beseda o nebezpečí alkoholu, kouření a drog.  

     22. 5. 2018 – Celodenní výlet do Indiánské vesničky v Růžové u Děčína. 

     25. 5. 2018 – Navštívilo naši školu Sváťovo dividlo s pohádkou „Máša a tři medvědi“. 

        2. 6. 2018 - Den dětí pořádaný osadním výborem a TJ České Kopisty 

                                8. 6. 2018 - Exkurze v Camphillu České Kopisty - ukázka chovu zvířat a práce na poli. 

                              15. 6. 2018 – Výlet do Litoměřic. Zajímavá povolání – návštěva Okresního soudu, 

                                                   potom prohlídka výstavy v litoměřické parku: naše i cizokrajná zvířata. 

      20. 6. 2018 - Beseda na téma: Šikana mezi dětmi – co to je a jak se bránit. 

                             21. 6. 2018 - Slavnostní odměňování nejlepších žáků školy starostkou města pí H. Rožcovou 

                                       na radnici Města Terezín. 

      27. 6. 2018 - Exkurze na jezy v Českých Kopistech.  

                              28. 6. 2018 - Tradiční rozloučení s odcházejícími žáky ZŠ i MŠ. Sportovní slalom na zahrádce 

                                       a hřišti u školy, zapálení táborového ohně za budovou školy s opékáním vuřtů. 

                                      Tato akce byla pod záštitou Generali a za přítomnosti paní starostky Hany Rožcové. 

                                Ukázky hasičské techniky nám předvedl pan Vít a Michal Burešovi.  

     29. 6. 2018 -  Zakončení školního roku rozdáním vysvědčení za přítomnosti rodičů. 

                           

                     

                          8.  Česká školní inspekce 



 

 

                               V letošním školním roce byla na naší škole provedena školní inspekce ve dnech od 10. 4. 2018 

                          do 13. 4. 2018.  

                                 Hodnocení práce školy bylo kladné. Zlepšení bylo v kvalifikovanosti pedagogického sboru, i  

                          ve zlepšení materiálních podmínek. Pozitivně byla hodnocena příznivá atmosféra ve škole a 

                         výborná spolupráce se zákonnými zástupci a širší veřejností, což pozitivně ovlivňuje  

                         poskytované vzdělávání dětí a žáků. 

                                   Škola usiluje o maximální zapojení všech dětí a žáků do školních aktivit a posky- 

                         tuje jim podporu. Rozvíjí u dětí sebevědomí, otevřenost, toleranci a sounáležitost s kolek- 

                         tivem. 

                                    Výrazná prezentace činnosti školy na veřejnosti přispívá k osobnostnímu rozvoji 

                         dětí a žáků a zvyšuje prestiž školy. 

 

 

9. Stav k září 2018 

 

               Do 1. ročníku nastoupí 2 žáci. Z 3. ročníku odchází 5 žáků. Počet dětí na 

škole tedy klesne z 12 na 9. Viz bod číslo 4. Škola bude nadále jednotřídní, s mateřskou 

školou, družinou a výdejnou jídel.  

Ve třídě budou 3 ročníky: 

                                                     1. postupný ročník             2 žáci 

                         I.třída                  2.postupný ročník              4 žáků              Celkem 9 žáků 

                                                     3. postupný ročník.            3 žáků  

                             

Budova školy je v dobrém stavu.  

     Dokud je ve vesnici škola, je v ní i život. Vážíme si toho, že náš zřizovatel a všichni 

zastupitelé nám jsou nakloněni a snaží se školu zachovat. Pro naši práci je to povzbuzující 

a zároveň zavazující. O to víc se snažíme odevzdat ty nejlepší výkony.  
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