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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 

Název školy 
 
Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 
1040, příspěvková organizace 

Adresa školy Václavkova 1040, 293 01 Mladá Boleslav 

IČO 62451332 

Charakteristika školy Plně organizovaná základní škola a dvoutřídní mateřská škola 

Telefon/fax 326 733 867, 326 733 912, 326 997 473 

E-mail skola@8zsmb.cz 

Adresa internetové stránky www.8zsmb.cz 

Právní forma Právní subjekt 

Název zřizovatele 
Statutární město Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Komenského 
nám. 61, PSČ 293 49 

Součásti školy Základní škola, Mateřská škola 

Vedoucí a hospodářští pracovníci 

Mgr. Jitka Houštecká – ředitelka školy 
Mgr. Zdeňka Michalcová – pedagogická zástupkyně 
Jana Augustinová – ekonomická zástupkyně (do 4/2017) 
Květa Forstová - hlavní účetní (od 5/2017) 
Dana Uhlířová – vedoucí učitelka MŠ 
Iveta Skramuská – vedoucí vychovatelka ŠD 

Školská rada 
Školská rada je šestičlenná  
dva zástupci zřizovatele, dva zástupci rodičů, dva zástupci 
pracovníků školy 

Přehled hlavní činnosti školy 
(podle zřizovací listiny) 

Poskytování předškolního vzdělávání, základního vzdělávání, 
výchovy, zájmového vzdělávání, školního stravování a rekreace 
žáků v souladu se zákonem š. 561/2004 Sb. 
Poskytování závodního stravování v souladu s vyhláškou č. 
84/2005 Sb. 
Využívání majetku pro potřeby výchovné, vzdělávací, kulturní, 
sportovní a jiné. 

Projednáno pedagogickou radou  9. 10. 2017 

Projednáno a schváleno školskou 
radou dne 

10. 10. 2017 

Obor / název oboru 79-01-C/01               /          Základní škola 

Číslo jednací dokumentu  
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2. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM A  UČEBNÍ PLÁNY ŠKOLY  

     Vzdělávání žáků ve škole probíhalo dle schválených učebních dokumentů MŠMT a dle 

školního vzdělávacího programu "Rozkvetlá škola", který byl vytvořen v souladu s RVP  

pro základní vzdělávání.  

     Obsah učiva je koncipovaný tak, aby jednotlivé vzdělávací oblasti na sebe navazovaly  

a vytvářely podmínky pro získání základů všeobecného vzdělání. Důraz byl kladen na výuku 

technických předmětů, českého jazyka, a výuku cizích jazyků. Na prvním stupni (1. – 4. 

ročník) byla do některých tříd zařazena jedna hodina TV navíc jako nepovinný předmět. Ve 

volitelných předmětech si žáci mohli vybrat z nabídky informatika, cvičení z přírodovědných 

předmětů a domácí nauky. Od sedmé třídy vyučujeme další cizí jazyk – německý a ruský. 

V nabídce školy je také francouzský jazyk. Dále si mohli žáci zvolit nepovinný předmět Tenis, 

školní časopis Osmínek. 

 

2.1 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDY 
Školní vzdělávací program „Rozkvetlá škola“ Všechny třídy školy 

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 

Jazyk a jazyková komunikace 
Český jazyk a literatura 
První cizí jazyk - anglický  
Druhý cizí jazyk – německý, ruský 

Matematika a její aplikace Matematika 

Informační a komunikační technologie Základy informatiky 

Člověk a jeho svět 
Prvouka 
Vlastivěda 
Přírodověda  

Člověk a společnost 
Dějepis 
Občanská a etická výchova 

Člověk a příroda 

Chemie 
Fyzika 
Přírodopis 
Zeměpis 

Umění a kultura 
Hudební výchova 
Výtvarná výchova 

Člověk a zdraví 
Zdravý životní styl 
Tělesná výchova  

Člověk a svět práce Praktické činnosti 

Doplňující vzdělávací obory 
Informatika a výpočetní technika 
Cvičení z přírodovědných předmětů 
Domácí nauky 

Nepovinné předměty 
Tenis 
Školní časopis 
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2.2  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „ROZKVETLÁ ŠKOLA“  

          V tabulce jsou uvedeny hodinové dotace předmětů v ročnících. U dvou čísel první číslo 

označuje povinnou dotaci, druhé číslo disponibilní hodiny. 

 

Vzdělávací předmět 

Ročník 

1 2 3 4 5 

Český jazyk 9 8 + 2 8 + 1 5 + 2 5 + 2 

Cizí jazyk (anglický) 0 0 3 3 3 

Matematika 4 4 + 1 4 + 1 4 + 1  4 + 1 

Základy informatiky 0 0 0 0 1 

Prvouka 2 2 2 + 1 0 0 

Vlastivěda 0 0 0 2 1 + 1 

Přírodověda 0 0 0 1 + 1 2 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 

Praktické činnosti 1 1 1 1 1 

CELKEM POVINNÉ PŘEDMĚTY 20 22 25 25 26 
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Vzdělávací předmět 

Ročník 

6 7 8 9 

Český jazyk a literatura 3 + 1 4 4 4 + 1 

Cizí jazyk  anglický 3 3 3 3 

Další cizí jazyk (ruský, německý)  0 0 + 2 0 + 2 0 + 2 

Matematika 4 4 4 3 + 2 

Základy informatiky 1 0 0 0 

 Dějepis 2 2 2 1 + 1 

Občanská a etická výchova  1 1 1 1 

Fyzika 2 1 2 1 

Chemie 0 0 2 2 

Přírodopis 2 1 + 1 2 1 + 1 

Zeměpis 1 + 1 1 + 1 2 1 + 1 

Hudební výchova 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 

Zdravý životní styl  1 1 0 0 

Tělesná výchova 2 2 2 2 

Praktické činnosti a svět práce 0 + 1 1 1 1  
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Volitelné předměty 
ročník 

6 7 8 9 

Informatika a výpočetní technika  0 1 1 1 

Cvičení z přírodovědných předmětů  1 1 1 1 

Domácí nauky  1 1 0 0 

 Počet  disponibilních hodin pro volitelné předměty 1 2 2  3 

 Minimální časová dotace 25 24 27 22 

 Disponibilní hodiny celkem  4 6 4 10 

 Celkový počet hodin 29 30 31 32 

 

3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY  

 

Ve školním roce 2016/2017 pracovalo ve škole 48 zaměstnanců. 

FYZICKÉ A PŘEPOČTENÉ OSOBY 

 Úsek školy  Počet fyzických/přepočtených osob  

 Pedagogičtí pracovníci 1. stupeň ZŠ 20     / 14,6 

Pedagogičtí pracovníci 2. stupeň ZŠ 14    /10,2 

 Pedagogičtí pracovníci ŠD 5       / 3,0 

 Pedagogičtí pracovníci MŠ 4       / 4,0 

Asistenti pedagoga 5 

Školní psycholog 1 

Speciální pedagog 1 

Trenéři  1 

Vedoucí pracovníci 3 

 Nepedagogičtí pracovníci 10 
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3.1 PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI – ZÁKLADNÍ ŠKOLA  

 

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ZŠ – ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 

TITUL PŘÍJMENÍ JMÉNO APROBACE VYUČOVAL/A TŘÍDNÍ 

Mgr. Benešová Blaženka TV TV, DN, PČ 9.B 

  Bc.  Brodská Martina  Výchova ke zdraví, Ch Ch, CvP,  ZŽS --- 

Mgr. Buršíková Vlasta F,M F, M 8.B 

Mgr. Čupíková Zdena 1.st. ZŠ, AJ AJ --- 

Mgr. Dorčáková Miloslava 1.st. ZŠ 1.st. 2.B 

PhDr. Hájek Vojtěch D IVT, D --- 

Mgr. Houštecká Jitka 1.st. ZŠ 
AJ 1.st., předmět spec. 

pedagogické péče 
--- 

Mgr. Klímová Jana 1.st. ZŠ 1. st., Hv -2.st. 5.A 

Mgr. Kofroňová Lenka 1.st. ZŠ 1st. 1.A 

         Kolocová Eliška studující 1.st. 1.st. 3.B 

Mgr. Kučerová Milena ČJ, ON ČJ --- 

Mgr. Kulasová Monika 1.st. 1.st 2.A 

Mgr.  Maronczaková Petra 1.st. 1.st. 3.C 

         Maroušek Martin trenér Tenis --- 

Mgr. Michalcová Zdeňka 1.st. ZŠ HV,  ZIn --- 

          Míšková Lucie Stadium 1.st. ZŠ 1.st. 1.C 

Mgr.  Soňa Müllerová 1.st. ZŠ 1.st. 5.B 

Mgr. Pardubská Simona Bi, M, M, P 7.A 

Mgr. Pardubský Ondřej NJ, Z NJ, Z, AJ, Tv 8.A 

Mgr. Petrová Jana ČJ, VV ČJ, VV, AJ 6.B 

Mgr. Oto Rosák učitelství - rozdílové studium,  
studující 1.stupeň ZŠ 

1.st. 4.B 

Mgr. Skalická Dagmar 1.st. ZŠ 1. st. 1.B 
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Mgr. Sobotková Denisa 1.st. ZŠ 1.st. 2.C 

Mgr.  Trávnický Jan,  DiS. 1. stupeň ZŠ, studující D Vl 1. st., M, D, Z 2.stupeň 6.A 

Mgr. Tyšerová Jana 1. stupeň ZŠ 1.st. 4.A 

Mgr. Valentová Romana AJ, RJ, Z AJ, RJ, Z --- 

PaedDr. Vávrová Dana 1.st. ZŠ, 1.st. 3.A 

Mgr. Verflová Alena ČJ, On ČJ, OEV 9.A 

Mgr. Vortelová Monika VV 
studující 1.st. 

VV, Pč – 1.st --- 

Ing. Wojnarová Jaroslava Ch Ch, F --- 

 

 

3.2 PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI – ŠKOLNÍ DRUŽINA  

 

 

3.3  PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI – MATEŘSKÁ ŠKOLA  

VYCHOVATELKY ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Příjmení a jméno Zařazení  

Boháčová Kateřina vychovatelka 
Fillnerová Šárka  vychovatelka 

Mgr. Lydia Hypšová vychovatelka  
Bc. Krejčíková Kateřina  vychovatelka  

Skramuská Iveta  vedoucí vychovatelka  

UČITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Příjmení a jméno Zařazení  

Černíková Miloslava učitelka 
Jeřábková Jana učitelka 

Sluková Jana učitelka 

Uhlířová Dana vedoucí učitelka  
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3.4 ODBORNÁ KVALIFIKACE - PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY  

 

Kvalifikace  Počet 
Splňovalo požadavky 27 
Rozšiřovali si kvalifikaci  3 
Doplňovali si odbornou kvalifikaci – 
studovali 

2 

 

 

3.5   ODBORNÁ KVALIFIKACE - PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI MATEŘSKÉ ŠKOLY  

 

Kvalifikace Počet 
Splňuje požadavky 4 

Bez odborné způsobilosti 0 

 

 

 

3.6   VĚKOVÉ ROZLOŽENÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY  

 

Věk ZŠ 

 Do 30 let 6 

 Do 40 let  5 
 Do 50 let 6 

 Do 60 let 14 
 Nad  60 let 4 

 Průměrný věk 46,9 
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3.7 ÚDAJE O NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 

 

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI 

Jméno a příjmení Zařazení 

Augustinová Jana (do  5/2017)  zástupce ředitele - ekonomický  

Forstová Květa  (od 5/2017)  hlavní účetní 

Kubalová Lenka  (od 3/2017)  sekretářka, účetní 

Koloc Břetislav (do 3/2017),   školník  

Cidlina Jaroslav (od 4/2017)  školník 

Korychová Jarmila  uklízečka  

Seglová Ivana  administrativní pracovnice 

Švachová Jarmila st. (do 3/2017)  uklízečka  

Švachová Jarmila ml.  uklízečka 

Barešová Svatava  (od 4/2017)  uklízečka 

Kovačová Sandra  (od 4/20017)  uklízečka 

Rendlová Lucie  uklízečka  

Růžičková Jaroslava  uklízečka 

Vostalová Václava  uklízečka  

Vondrlíková Ladislava  Výdejna obědů MŠ 

Menšíková Martina  Uklízečka MŠ/pokojská 

  

 

4. POČTY ŽÁKŮ A ÚDAJE O  ZÁPISU K  POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE  

A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY  

 

4.1   ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

 

Zápis do 1. ročníku se uskutečnil ve dnech 7. a 8. dubna 2017. Zapsáno bylo 71 dětí.  

Žádost o odklad podali rodiče 21 dětí.  Odklady byly kladně vyřízeny v průběhu 2. pololetí 

školního roku 2017 po předložení doporučení lékaře, SPC nebo PPP.  Na jinou školu 

nastoupilo (odstěhování, účast u zápisu na více školách) 1 dítě. U náhradního zápisu v dubnu 

a průběžně do června 2017 zákonní zástupci dodatečně podali dalších 19 žádostí o přijetí 

svých dětí do ZŠ.  
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4.2 ÚDAJE O POČTECH ŽÁKŮ  K 30. 6. 2017 

 

K 30. 6. 2016 navštěvoval naši školu 398 žák, což představuje nárůst o 47 žáků.  

třída chlapci děvčata žáků Třídní učitel 

1.A 15 11 26 Mgr. Lenka Kofroňová 

1.B 14 14 28 Mgr. Dagmar Skalická 

1.C 12 14 26 Lucie Míšková 

1. ročník 41 39 80  

2.A 16 10 26 Mgr. Monika Kulasová 

2.B 12 14 26 Mgr. Miloslava Dorčáková 

2.C 16 9 20 
Mgr. Denisa Sobotková, Mgr. Lydia 
Hypšová (od dubna 2017) 

2. ročník 44 35 79  

3.A 9 14 23 PaedDr. Dana Vávrová 

3.B 12 10 22 Eliška Kolocová 

3.C 11 9 20 Mgr. Petra Maronczaková 

3. ročník 14 30 44  

4.A 6 16 22 Mgr. Jana Tyšerová 

4.B 10 13 23 Mgr. Oto Rosák 

4. ročník 16 29 45  

5.A 8 13 21 Mgr. Jana Klímová 

5.B 9 13 21 Mgr. Soňa Müllerová 

5. ročník 16 26 42  

6.A 16 8 24 Mgr. Jan Trávnický, DiS. 

6.B 13 11 24 Mgr. Jana Petrová 

6. ročník 23 25 48  

7.A 10 14 24 Mgr. Simona Pardubská 
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7. ročník 13 11 24  

8.A 10 7 17 Mgr. Ondřej Pardubský 

8.B 11 7 18 Mgr. Vlasta Buršíková 

8.ročník 21 14 35  

9.A 11 11 22 Mgr. Alena Verflová 

9.B 11 7 18 Mgr. Blaženka Benešová 

9. ročník 22 18 40  

celkem 228 230 458  

1. stupeň 149 162 311 

2. stupeň 79 68 147 

  

4.3 ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  

           Zápis do mateřské školy se konal 2. května 2017 od 14.00 do 16.00 hodin. Žádost 

podalo 32 dětí, přijato bylo 17 dětí.  

 

4.4 ÚDAJE O POČTU DĚTÍ V MŠ  

             V mateřské škole jsou dvě třídy - Koťátka /mladší děti/ a Tygříci /starší děti/. Celkový 

počet dětí byl 50. Z toho Koťátka - 25 a Tygříci - 25. 

 

 

5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ  

 

5.1 HODNOCENÍ  ŽÁKŮ  

           Žáci byli hodnoceni na vysvědčení známkou, slovní hodnocení bylo zapsáno třem 

žákům. V průběhu školního roku bylo využíváno různých forem hodnocení, a to jak 

sumativního, tak i formativního. Učitelé pracovali individuálně s žáky se specifickými 

poruchami učení a se žáky nadanými. V poslední době přibyli ve škole, stejně jako v jiných 



 

 

14 

školách, žáci z cizojazyčného prostředí. I s těmi bylo nutné pracovat individuálně a 

přizpůsobit formy hodnocení úrovni jejich znalosti českého jazyka.  

5.2 PROSPĚCH ŽÁKŮ  NA KONCI ŠKOLNÍHO  ROKU  
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5.3  PROSPĚCH  ŽÁKŮ V TABULKÁCH PODLE PŘEDMĚTŮ 
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6.   DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH  A NEPEDAGOGICKÝCH  PRACOVNÍKŮ  

 Ve školním roce 2016/2017 byla preferována společná setkání celého pedagogického 

sboru zaměřená na zapojení se do programu OPVVV „Šablony MŠ a ZŠ“ a na další směřování 

školy. Dále došlo k jednomu společnému školení pedagogického sboru v oblasti práce s  

novými interaktivními tabulemi, které byly do školy zakoupeny. Dalším školení zajistil 

metodik prevence Mgr. Oto Rosák, který proškolil celý pedagogický sbor v tématu Šikana na 

školách a způsoby jejího řešení“. Další školení absolvovali zaměstnanci školy individuálně. 

Byla to především školení od vzdělávací instituce Tvořivá škola, kde se individuálně vzdělávali 

tři pedagogové. Vedení školy se zúčastnilo několika školení v oblasti řízení a legislativy a 

ředitelka školy absolvovala několik školení týkajících se výzev OPVVV, IROS a personalistiky.  

V návaznosti na projekty OPVV – Šablony byli pedagogičtí pracovníci informování o 

jednotlivých šablonách, možnostech zapojení do šablon a způsobu administrace ze strany 

učitelů.  Další akcí byl workshop, ve kterém se pedagogové sešli k besedě o rozvoji školy a 

předali si názory a zkušenosti se způsoby výuky. Bylo dohodnuto, že od příštího školního roku 

budou probíhat vzájemné hospitace pedagogů s cílem vzájemného sdílení zkušeností. Všichni 

zaměstnanci byli proškoleni v oblasti BOZO a PO. 

 

 

6.1   PŘEHLED VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017    

 Školení k práci s novými interaktivními tabulemi, Nová škola Brno – školení uč. sboru, 

 společné setkání učitelů k Šablonám – podrobné informace k jednotlivým šablonám – 

říjen 2016, Mgr. J. Houštecká, ředitelka školy, 

 školení pedagogického sboru – Šikana ve školách a způsoby jejího řešení, Mgr. Oto 

Rosák, 

 školení ekonomické zástupkyně v oblasti nových ekonomických právních předpisů, 

 školení vedení školy v oblasti nových právních předpisů,  

 školení ŘŠ – personalistika ve školství, JUDr. Valenta, 

 individuální vzdělávání PP (Tvořivá škola). 

Jméno, příjmení Vzdělávací akce Vzdělávací instituce 

Mgr. Blaženka Benešová 

Program proti šikanování – Šikana 

ve školách a způsoby jejího řešení 

Školil Mgr. Oto Rosák – metodik 

prevence patologických jevů 

Školení BOZP a PO Školila Daniela Rejmanová – 
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odborná pracovnice v oblasti 

BOZP a PO 

Kateřina Boháčová Školení BOZP a PO 

Školila Daniela Rejmanová – 

odborná pracovnice v oblasti 

BOZP a PO 

Bc. Martina Brodská 

Program proti šikanování – Šikana 

ve školách a způsoby jejího řešení 

Školil Mgr. Oto Rosák – metodik 

prevence patologických jevů 

Rozšiřující studium - učitelství 
všeobecně vzdělávacích předmětů 
pro základní školy a střední školy 
chemie — výchova ke zdraví (N 
CH-VZ) 

Pedagogická fakulta UK Praha 

Školení BOZP a PO 

Školila Daniela Rejmanová – 

odborná pracovnice v oblasti 

BOZP a PO 

Mgr. Vlasta Buršíková 

Program proti šikanování – Šikana 

ve školách a způsoby jejího řešení 

Školil Mgr. Oto Rosák – metodik 

prevence patologických jevů 

Školení BOZP a PO 

Školila Daniela Rejmanová – 

odborná pracovnice v oblasti 

BOZP a PO 

Mgr. Zdeňka Čupíková 

Program proti šikanování – Šikana 

ve školách a způsoby jejího řešení 

Školil Mgr. Oto Rosák – metodik 

prevence patologických jevů 

Společné vzdělávání – inkluze 

v hodinách angličtiny 
Oxford Universiti Press 

Miloslava Černíková (MŠ) 

Pedagog a základní práce s 

interaktivní tabulí. Zaměřeno na 

interaktivní promítací techniku 

Sweetbox v MŠ. 

Školitel firmy Kenast 

Školení BOZP a PO 

Školila Daniela Rejmanová – 

odborná pracovnice v oblasti 

BOZP a PO 

Mgr. Miloslava Dorčáková 

Program proti šikanování – Šikana 

ve školách a způsoby jejího řešení 

Školil Mgr. Oto Rosák – metodik 

prevence patologických jevů 

Školení BOZP a PO 
Školila Daniela Rejmanová – 

odborná prac. v obl. BOZP a PO 

Šárka Fillnerová (ŠD) 

Kreativní materiály, šperky a 

ozdoby z papíru 
VISK Mladá Boleslav 

Školení BOZP a PO 

Školila Daniela Rejmanová – 

odborná pracovnice v oblasti 

BOZP a PO 

Mgr. Jitka Houštecká Dyslexie a dysortografie prakticky -  

DYS-centrum Praha - 

přednášela doc.PaedDr. Olga 

Zelinková, CSc. - akreditovaný 
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program 

Program proti šikanování – Šikana 

ve školách a způsoby jejího řešení 

Školil Mgr. Oto Rosák – metodik 

prevence patologických jevů 

Práce s interaktivními výukovými 

programy nakladatelství Nová 

škola  

Školitel Nové školy Brno 

Školení BOZP a PO 

Školila Daniela Rejmanová – 

odborná pracovnice v oblasti 

BOZP a PO 

Změny právních předpisů ve 

školství - studium k prohlubování 

odborné kvalifikace  

Služby a školení MB, z.ú. 

PhDr. Vojtěch Hájek 

Digitální technologie a média ve 

výuce o mimulosti  

Ústav pro studium totalitních 

režimů - akreditace MŠMT. 

Program proti šikanování – Šikana 

ve školách a způsoby jejího řešení 

Školil Mgr. Oto Rosák – metodik 

prevence patologických jevů 

Školení BOZP 

Školila Daniela Rejmanová – 

odborná pracovnice v oblasti 

BOZP a PO 

Jana Jeřábková (MŠ) 

Lidské tělo v pohybu s hudbou - 

Podzimní zpívání.  

Mgr. Jaroslav Jenček - TANDEM 

- akreditovániá MŠMT. 

Pedagog a základní práce s 

interaktivní tabulí. Zaměřeno na 

interaktivní promítací techniku 

Sweetbox v MŠ. 

Školitel firmy Kenast 

Mgr. Jana Klímová 

Program proti šikanování – Šikana 

ve školách a způsoby jejího řešení 

Školil Mgr. Oto Rosák – metodik 

prevence patologických jevů 

Školení BOZP a PO 

Školila Daniela Rejmanová – 

odborná pracovnice v oblasti 

BOZP a PO 

Mgr. Lenka Kofroňová 

Program proti šikanování – Šikana 

ve školách a způsoby jejího řešení 

Školil Mgr. Oto Rosák – metodik 

prevence patologických jevů 

Práce s interaktivními výukovými 

programy nakladatelství Nová 

škola  

Školitel Nové školy Brno 

Školení BOZP a PO 
Školila Daniela Rejmanová – 

odb. prac. v oblasti BOZP a PO 

Břetislav Koloc 

Školení preventisty PO 
Školila Alena Hložková – 

odborná školitelka PO a BOZP 

Školení odborné způsobilosti řidičů 
Školil pan Adolf Hainc – 

autoškola Hainc 

Školení BOZP a PO Školila Daniela Rejmanová – 
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odb. prac. v oblasti BOZP a PO 

Eliška Kolocová 

Program proti šikanování – Šikana 

ve školách a způsoby jejího řešení 

Školil Mgr. Oto Rosák – metodik 

prevence patologických jevů 

Práce s interaktivními výukovými 

programy nakladatelství Nová 

škola  

Školitel Nové školy Brno 

Školení BOZP a PO 

Školila Daniela Rejmanová – 

odborná pracovnice v oblasti 

BOZP a PO 

Mgr. Monika Kulasová 

Program proti šikanování – Šikana 

ve školách a způsoby jejího řešení 

Školil Mgr. Oto Rosák – metodik 

prevence patologických jevů 

Práce s interaktivními výukovými 

programy nakladatelství Nová 

škola  

Školitel Nové školy Brno 

Školení BOZP a PO 

Školila Daniela Rejmanová – 

odborná pracovnice v oblasti 

BOZP a PO 

Mgr. Jana Kubalová 
Komunikace školy s rodiči, jak se 

vyhnout zbytečným konfliktům  

Služby a školení MB - 

akterditovaný program MŠMT 

Mgr. Petra Maronczaková 

Program proti šikanování – Šikana 

ve školách a způsoby jejího řešení 

Školil Mgr. Oto Rosák – metodik 

prevence patologických jevů 

Práce s interaktivními výukovými 

programy nakladatelství Nová 

škola  

Školitel Nové školy Brno 

Školení BOZP a PO 

Školila Daniela Rejmanová – 

odborná pracovnice v oblasti 

BOZP a PO 

Mgr. Zdeňka Michalcová 

Změny právních předpisů ve 

školství  
Služba škole MB 

Školení BOZP a PO 

Školila Daniela Rejmanová – 

odborná pracovnice v oblasti 

BOZP a PO 

Program proti šikanování – Šikana 

ve školách a způsoby jejího řešení 

Školil Mgr. Oto Rosák – metodik 

prevence patologických jevů 

Práce s interaktivními výukovými 

programy nakladatelství Nová 

škola  

Školitel Nové školy Brno 

Školení v softwarovém systému 

Bakaláři  
Mgr. František Zouhar 

Mgr. Soňa Müllerová 
Praktické zkušenosti pro 

logopedické asistentky  
akreditovaný program MSMT 
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Jak připravit zápis do první třídy. 

Seminář  

akreditace MŠMT - Praha -  

Šárka Sohrová 

Program proti šikanování – Šikana 

ve školách a způsoby jejího řešení 

Školil Mgr. Oto Rosák – metodik 

prevence patologických jevů 

Práce s interaktivními výukovými 

programy nakladatelství Nová 

škola  

Školitel Nové školy Brno 

Mgr. Simona Pardubská 

Program proti šikanování – Šikana 

ve školách a způsoby jejího řešení 

Školil Mgr. Oto Rosák – metodik 

prevence patologických jevů 

Školení BOZP a PO 

Školila Daniela Rejmanová – 

odborná pracovnice v oblasti 

BOZP a PO 

Mgr. Ondřej Pardubský 

Filmy a videoklipy a jejich využití 

ve výuce NJ 

Školila PhDr. Veronika Hutarová 

vzdělávací instituce s akreditací 

MŠMT 

Program proti šikanování – Šikana 

ve školách a způsoby jejího řešení 

Školil Mgr. Oto Rosák – metodik 

prevence patologických jevů 

Školení BOZP a PO 

Školila Daniela Rejmanová – 

odborná pracovnice v oblasti 

BOZP a PO 

Mgr. Jana Petrová 

Program proti šikanování – Šikana 

ve školách a způsoby jejího řešení 

Školil Mgr. Oto Rosák – metodik 

prevence patologických jevů 

Společné vzdělávání od 1.9.2016 – 

integrace, inkluze, přechodné 

období, podpůrná opatření, plán 

podpůrných opatření. 

Školila Mgr. Zdeňka Michalcová 

– výchovná poradkyně 

Školení BOZP a PO 

Školila Daniela Rejmanová – 

odborná pracovnice v oblasti 

BOZP a PO 

Mgr. Oto Rosák 

Práce s interaktivními výukovými 

programy nakladatelství Nová 

škola  

Školitel Nové školy Brno 

Společné vzdělávání od 1.9.2016 – 

integrace, inkluze, přechodné 

období, podpůrná opatření, plán 

podpůrných opatření. 

Školila Mgr. Zdeňka Michalcová 

– výchovná poradkyně 

Studium VŠ – učitelství 1. stupeň 

ZŠ 

VŠ - pedagogická fakulta 

Liberec 

Školení BOZP a PO 

Školila Daniela Rejmanová – 

odborná pracovnice v oblasti 

BOZP a PO 

Ivana Seglová (admin) Spisová služba  Vzdělávací agentura Sciens - 
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akreditovaný program. 

Školení BOZP a PO 

Školila Daniela Rejmanová – 

odborná pracovnice v oblasti 

BOZP a PO 

Mgr. Dagmar Skalická 

Program proti šikanování – Šikana 

ve školách a způsoby jejího řešení 

Školil Mgr. Oto Rosák – metodik 

prevence patologických jevů 

Práce s interaktivními výukovými 

programy nakladatelství Nová 

škola  

Školitel Nové školy Brno 

Školení BOZP a PO 

Školila Daniela Rejmanová – 

odborná pracovnice v oblasti 

BOZP a PO 

Iveta Skramuská Školení BOZP a PO 

Školila Daniela Rejmanová – 

odborná pracovnice v oblasti 

BOZP a PO 

Jana Sluková (MŠ) 

Pedagog a základní práce s 

interaktivní tabulí. Zaměřeno na 

interakjtivní promítací techniku 

Sweetbox v MŠ. 

Školitel firmy Kenast 

Písnička jako dárek  VISK Mladá Boleslav 

Hudební dílna  
VISK Mladá Boleslav, 

akreditováno MŠMT 

Školení BOZP a PO 

Školila Daniela Rejmanová – 

odborná pracovnice v oblasti 

BOZP a PO 

Mgr. Denisa Sobotková 

Program proti šikanování – Šikana 

ve školách a způsoby jejího řešení 

Školil Mgr. Oto Rosák – metodik 

prevence patologických jevů 

Školení BOZP a PO 

Školila Daniela Rejmanová – 

odborná pracovnice v oblasti 

BOZP a PO 

Mgr. Jan Trávnický 

Program proti šikanování – Šikana 

ve školách a způsoby jejího řešení 

Školil Mgr. Oto Rosák – metodik 

prevence patologických jevů 

Rozšiřující studium - dějepis. Pedagogická fakulta UK Praha 

Práce s interaktivními výukovými 

programy nakladatelství Nová 

škola  

Školitel Nové školy Brno 

Školení BOZP a PO 

Školila Daniela Rejmanová – 

odborná pracovnice v oblasti 

BOZP a PO 
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Mgr. Jana Tyšerová 

Festival chytrého učení Tvořivá škola 

Program proti šikanování – Šikana 

ve školách a způsoby jejího řešení 

Školil Mgr. Oto Rosák – metodik 

prevence patologických jevů 

Práce s interaktivními výukovými 

programy nakladatelství Nová 

škola  

Školitel Nové školy Brno 

Školení BOZP a PO 

Školila Daniela Rejmanová – 

odborná pracovnice v oblasti 

BOZP a PO 

Dana Uhlířová 

ŠVP máme a co dál / možnosti 

úprav a inovace 
 

Absolvování kurzu Pedagog a 

základní práce s interaktivní tabulí. 

Zaměřeno na interakjtivní 

promítací techniku Sweetbox v 

MŠ. 

Školitel firmy Kenast 

Mgr. Romana Valentová 

Program proti šikanování – Šikana 

ve školách a způsoby jejího řešení 

Školil Mgr. Oto Rosák – metodik 

prevence patologických jevů 

Školení BOZP a PO 

Školila Daniela Rejmanová – 

odborná pracovnice v oblasti 

BOZP a PO 

PaedDr. Dana Vávrová 

Geometrie činnostně ve 4. a 5. 

ročníku - školení k prohlubování 

odborné kvalifikace  

Tvořivá škola - akreditováno 

MŠMT 

Práce s interaktivními výukovými 

programy nakladatelství Nová 

škola  

Školitel Nové školy Brno 

Program proti šikanování – Šikana 

ve školách a způsoby jejího řešení 

Školil Mgr. Oto Rosák – metodik 

prevence patologických jevů 

Školení BOZP a PO 

Školila Daniela Rejmanová – 

odborná pracovnice v oblasti 

BOZP a PO 

Mgr. Alena Verflová 

Program proti šikanování – Šikana 

ve školách a způsoby jejího řešení 

Školil Mgr. Oto Rosák – metodik 

prevence patologických jevů 

Školení BOZP a PO 

Školila Daniela Rejmanová – 

odborná pracovnice v oblasti 

BOZP a PO 

Mgr. Monika Vortelová 

Program proti šikanování – Šikana 

ve školách a způsoby jejího řešení 

Školil Mgr. Oto Rosák – metodik 

prevence patologických jevů 

Rozšiřující studium – učitelství pro 

1. stupeň 
Pedagogická fakulta Liberec 
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Školení BOZP a PO 

Školila Daniela Rejmanová – 

odborná pracovnice v oblasti 

BOZP a PO 

Výtvarná laboratoř - možnosti 

kresby,  

Mgr. Miroslava brázdová, MŠMT 

 

2016 - 2017  Jazykový kurz 

angličtiny,  

Mladá Boleslav, Jazyková škola 

EDU4U 

Ing. Jaroslava Wojnarová 

Program proti šikanování – Šikana 

ve školách a způsoby jejího řešení 

Školil Mgr. Oto Rosák – metodik 

prevence patologických jevů 

Školení BOZP a PO 

Školila Daniela Rejmanová – 

odborná pracovnice v oblasti 

BOZP a PO 

Ladislava Vondrlíková (MŠ 

výdejna jídel) 

seminář hygienického minima  školila E. Koutná 

Školení BOZP a PO 

Školila Daniela Rejmanová – 

odborná pracovnice v oblasti 

BOZP a PO 

Všichni pracovníci úklidu Školení BOZP a PO 

Školila Daniela Rejmanová – 

odborná pracovnice v oblasti 

BOZP a PO 

Ostatní nepedagogičtí 

pracovníci 
Školení BOZP a PO 

Školila Daniela Rejmanová – 

odborná pracovnice v oblasti 

BOZP a PO 

 

 

 

7. ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A  ŠKOLNÍ DRUŽINA  

 

7.1   ŠKOLNÍ DRUŽINA  

 

Ve školním roce 2016/2017  bylo otevřeno pět oddělení školní družiny, což je o jedno 

oddělení více než v minulém školním roce. 

Oddělení Počet účastníků  Vychovatelky 

1 27 Iveta Skramuská 
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2 29 Šárka Fillnerová 

3 27 Bc. Kateřina Krejčíková 

4 25 Kateřina Boháčová 

5 27 Mgr. Lydia Hypšová 

celkem   

 

 

 

 

7.2   NABÍDKA KROUŽKŮ 2016/2017 

 

Název kroužku vedoucí 

Keramika 1 Mgr. Lenka Kofroňová 

Keramika 2 Mgr. Denisa Sobotková 

Veselá věda Externí vedoucí 

Angličtina ZŠ 1. a 2. ročník 1 Mgr. Monika Kulasová 

Angličtina ZŠ 1. a 2. ročník 2 Mgr. Denisa Sobotková 

Angličtina ZŠ 1. a 2. ročník 3 Mgr. Petra Maronczaková 

Florbal Mgr. Oto Rosák 

Výtvarný kroužek Mgr. Monika Kulasová 

Pohybový – míčové hry  Mgr. Petra Maronczaková 

Flétničky Eliška Kolocová 

Počítače Mgr. Zdeňka Michalcová 

 

8. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI  
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          Ve školním roce 2016/2017  nebyla ve škole provedena inspekční činnost ČŠI. Byly 

provedeny pravidelné kontroly hospodaření, BOZP, herních prvků, tělocvičny aj. – dle plánu 

kontrol. 

 

9. ŽÁCI SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI  

 

          Ve škole se vzdělávalo 23 žáků se zdravotním postižením. Ve škole pracovali tři asistenti 

pedagoga, kteří byli přiděleni k žákům na základě doporučení PPP. Dále škola v pololetí  

na poslední dvě hodiny posílila třídu 1. B o asistentku pedagoga (tuto funkci plnily 

vychovatelky ŠD), a to z důvodu přítomnosti žáka, u něhož ještě nebylo provedeno kontrolní 

vyšetření a který asistenta velmi potřeboval. Škola měla k dispozici pomůcky pro nápravu 

SPU (speciální učebnice, PC programy pro dyslektiky, rozlišovače měkkých a tvrdých slabik, 

tabulky násobků, kalkulačku aj.) Žáci využívali také možnosti výukových programů v českém 

jazyce a matematice. Někteří docházeli na nápravu poruch učení ve škole nebo do PPP. 

 

10.     AKTIVITY ŠKOLY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

CELOROČNÍ PROJEKT  „TOULKY ČESKOU MINULOSTÍ“  

   Školní rok 2016/2017 se nesl ve znamení poznávání historie naší vlasti. Celoroční 
projekt nesl název „Toulky českou minulostí“. V první části (druhá polovina roku 2016) jsme 
se ještě věnovali významnému výročí narození Karla IV. V průběhu této doby žáci vyjeli na 
exkurzi na hrad Karlštejn a na Pražský hrad, shlédli divadelní představení Karel IV., na 
chodbách a ve třídách vznikaly tematicky zaměřené nástěnky. Byly uspořádány dílničky a 
výtvarná tvoření. Téma dominovalo i v mezipředmětových vztazích (prvouka, český jazyk, 
vlastivěda, občanská výchova ale i matematika a fyzika). Jednotlivé třídy realizovaly 
celotýdenní projekt Karel IV. I v následujícím období (leden až červen 2017) jsme se 
postupně vydávali do historie. Od lovců mamutů, přes dávné pověsti až po dobu hradů a 
zámků (na prvním stupni) a po současné dějiny (na druhém stupni). V průběhu celé doby 
byla realizována řada besed (například Bláznivé dějiny jedné rodiny a Listopad 1989), exkurzí 
(exkurze do Vojenské ústavu ČR v Praze – Žižkově a historické putování po Praze), výstav  
(Historie vozidel firmy Laurin & Klement a Škoda v DK Mladá Boleslav) a dalších programů 
(např. vlastivědné dílničky v Městském paláci Templ v Mladé Boleslavi). Nechyběly ani školní 
výlety na historické památky (hrad Bezděz, hrad Kost aj.). Zvlášť úspěšné byly výlety 
turistického kroužku – celkem 9 výletů). V pravidelných hlášeních se žáci dozvídali 
zajímavosti o naší historii a mohli se zapojit do soutěží, které probíhaly každý týden. Dále byl 
uspořádán projektový týden s názvem V době hradů. Na závěr mohli nejúspěšnější žáci jet na 
dvoudenní návštěvu zámku Zbiroh. Zde pro ně byla připravena nejen prohlídka 
s překvapením, ale také přespání na zámku. 
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     Kromě výše uvedených akcí spojených s celoročním tématem se naši žáci 
zúčastňovali různých soutěží (jazykové, sportovní, výtvarné, matematické, dopravní aj.), 
kulturních i společenských akcí. 

 

EXKURZE, VÝLETY, ZAHRANIČNÍ VÝJEZDY A DALŠÍ AKCE - TABULKA 

 

Typ akce Zúčastněné třídy Poznámka (název akce, výsledek) 

Exkurze 5.B, 6.A Exkurze na Pražský hrad a za památkami Prahy 

1.A, 1.B, 1.C, 3.A, 
3.B, 3.C, 4.A, 4.B 

Exkurze na hrad Karlštejn 

9.A, 9.B Exkurze – historická Praha  

9.A a 9.B Exkurze do HZS 

9.A a 9.B Exkurze do cukrovaru v Dobrovicích 

9.A Exkurze do SOŠ a SOU Jičínská 

Vybraní žáci za 

odměnu 

Exkurze na zámek Zbiroh s přespáním 

4.B, 6.A, 6.B Exkurze do Pěnčína 

7.A, 8,A Loděnice u Jizery 

2., 5. a 6. třídy Exkurze do knihovny 

9.A, 9.B Exkurze  - hvězdárna v MB 

Školní výlety 1.A, 1.B Výlet na hrad Kost 

3.A, 4.B Výlet do Poděbrad 

5.B, 6.A výlet na hrad Bezděz 

 Bělá pod Bezdězem – Den dětí  

2.B, 2.C Výlet do ZOO Praha 

1.C, 2.A, 3.B, 3.C, Výlet do Šestajovic 
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4.A, 5.A 

9.B Výlet do Mladějova a okolí 

6.B Výlet na Chlum u MB 

  

9.A Výlet do Vinařic 

Výlet za odměnu 
(školní soutěž 
aktivity) 

Planetárium Hradec Králové 

8.B Vrch Baba u Kosmonos 

9.B Výlet do Prahy 

 

ZAHRANIČNÍ ZÁJEZDY A  VÝJEZDY  

 

     Ve školním roce 2016/2017 se uskutečnily dva zahraniční zájezdy. První proběhl dne 20.10.2016.  

Naši žáci vyjeli do zábavního parku v Kleinwelce v Horní Lužici nedaleko Budyšína. Zde si mohli 

prohlédnout dinopark, park s miniaturami a projít velkým bludištěm. 

     Dalším zahraničním zájezdem byl výukový pobyt v Anglii. Na žáky čekal náročný pobyt nejen 

s výukou ale také s velkým počtem ujetých kilometrů v rámci zhlédnutí zajímavých a krásných míst, 

které nabízí daná lokalita. Žáci byli ubytování v rodinách, kde dostávali i stravu. V rámci různých 

exkurzí navštívili Yorkminster Cathedral, London Dungeon, London Eye, čekala je plavba po jezeře 

Windermere aj. Tento zájezd se všem zúčastněným velmi líbil. 

 

 

10.1   ÚDAJE O DALŠÍCH  MIMOŠKOLNÍCH  AKTIVITÁCH   

         

AKCE  PRO ŽÁKY ZŠ    

 
             
     V následujícím přehledu jsou některé akce, které se uskutečnily v průběhu školního roku:  

  OZDRAVNÉ POBYTY A KURZY 
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     Vzhledem k malému zájmu ze strany žáků a rodičů nebyl uskutečněn plánovaný lyžařský 

kurz. Ozdravný pobyt žáků také nebyl realizován. 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA A DOPRAVNÍ SOUTĚŽE 

     V prostorách školy je učebna dopravní výchovy vedená panem Adolfem Haincem. V areálu 

školy je velmi pěkně vybavené dopravní hřiště. Tyto skutečnosti umožnily v průběhu školního 

roku velmi dobrou spolupráci s vedením dopravního hřiště. Naši žáci 4. tříd se hned v září 

zúčastnili celodenního kurzu dopravní výchovy. V jarních měsících tento kurz pokračoval 

plněním zkoušek z DV a získáním průkazu cyklisty. 

     Škola propůjčila prostory pro konání okresního kola dopravní soutěže. Při organizaci jako 

každým rokem pomáhali žáci naší školy. Kromě čtvrtých tříd, absolvovali žáci druhých tříd 

besedu Zebra se za tebe nerozhlédne. 

 

SPORTOVNÍ AKCE A SOUTĚŽE 

 
     Ve školním roce 2015/2016 se naše škola zapojila do soutěže OVOV nejen se soutěžícími 
žáky, ale stala se také pořadatelem oblastního kola této soutěže. Dále škola pořádala 
oblastní kolo ve vybíjené.  Pro naše žáky 1. až 3. tříd jsme uspořádali dva kurzy in-line 
bruslení pod vedením zkušené trenérky paní Chvátalové. V rámci výuky absolvovali prvňáci  
a druháci povinný plavecký výcvik (každá třída 20 hodin), třídy s rozšířenou výukou TV ještě 
dvouměsíční kurz bruslení. 
 

Název akce Popis akce Třídy 

Výuka plavání ZŠ první a druhé třídy (podzim 2016 a jaro 
2017), cyklus 20 hodin 

1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 
2.B, 2.C  

Výuka plavání MŠ plavecký výcvik v bazénu v Jičíně Třída Tygříci 

minibasketbal Pravidelná výuka ve 4. a 5. třídách a třídách 
s rozšířenou výukou TV. Výuka probíhala 
v hodinách TV pod vedením trenérů 
basketbalu. Hodnocení je velmi kladné. 

1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 
3.A, 3.B, 4.A, 4.B 

bruslení Ve třídách s rozšířenou výukou TV. Výuka 
probíhala v hodinách TV pod vedením 
trenérky bruslení. 
Cyklus 8 hodin 

1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 
3.A, 3.B, 4.B 

Karneval na ledě Ukončení výuky bruslení 1.A, 1.B, 2.A, 2.B 

In-line bruslení Kurz pro třídy s rozšířenou výukou TV – 
cyklus 6 hodin. 

 

trampolínky Cyklus návštěv fitcentra – cvičení na 
trampolínkách 

3.A, 4.A, 3.B 

Zimní víceboj Vybraní žáci reprezentovali školu družstvo žáků 
z 1.stupně 
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OVOV Škola byla pořadatelem základního kola 
soutěže atletické všestrannosti 

Vybraní žáci 

Rallye Osmínek Soutěž v jízdě zručnosti s dálkově 
ovládanými autíčky uspořádal časopis 
Osmínek při 8.ZŠ 

zájemci 

Turnaj v basketbalu Družstvo chlapců z 8. a 9. tříd 8. a 9.roč. 

Turnaj v bumbácballu Družstvo žáků z 6. a 7. tříd 6 .a 7.roč. 

Florbalový zápas MB x Bohemians Podpora žáků v duelu dvou výrazných týmů 
naší florbalové ligy 

6.A, 7.A, 8.A, 8.B, 
9.B  

Florbalový turnaj O pohár 
hejtmana Středočeského kraje 

Družstvo žáků z 1. a 2. stupně Vybraní žáci 

Turnaj ve vybíjené Družstvo žáků z 5.tříd Vybraní žáci 

Okresní kolo turnaje ve vybíjené Družstvo děvčat Vybraní žáci 

Atletický víceboj v Benátkách n. 
Jizerou 

Tradiční atletická soutěž pro žáky z 3.-5.tříd Vybraní žáci 

Sportovní akce pro předškoláky 
z 8. MŠ 

Pro předškoláky z naší MŠ uspořádali 
sportovní soutěž žáci z 5.B a 6.A 

Třída Tygříci, 5.B 
a 6.A 

Atletický víceboj ml. žáků Vybrané družstvo 1. a 2. tříd Vybraní žáci 

 

 

TURISTICKÝ KROUŽEK 

Ve školním roce 2016/2017 se zapojilo do činnosti turistického kroužku více žáků. Vzhledem 
k tomu byl zvýšen i počet výletů – celkem se uskutečnilo 9 výletů. Cíle výletů byly:  

 Nebákov a Trosky,  
 Bozkovské jeskyně,  
 Klokočka a Mnichovo Hradiště (Putování za Valdštejny),  
 Dobrovice (Muzeum cukrovarnictví, řepařství a lihovarnictví) a Švédské šance (stopy 

Keltů, Slovanů, nejstarší osídlení Čech v době Přemyslovců),  
 Dobšice (Muzeum Keltů a Naučná stezka keltského chlapce Dobše) a Poděbrady (Jiří z 

Poděbrad, historie českého lázeňství),  
 Doksy (Muzeum Čtyřlístku, Velký dokeský rybník/Máchovo jezero) a Staré Splavy 

(německé osídlení českých zemí, sudetoněmecká architektura),  
 Besedické skály (Malá Skála, hrad Zbirohy, Dlaskův statek, Ábelův mlýn),  
 Nový Bor (historie sklářství) a Sloup v Čechách (skalní hrad, Samuelova jeskyně, 

krajina Lužických hor a Dokesko – ralské pahorkatiny),  
 Sedmihorky a Hruboskalské skalní město (zámek Hrubá Skála, hrad Valdštejn).  

 
 

BESEDY, PŘEDNÁŠKY A VZDĚLÁVACÍ AKCE 
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          Žáci naší školy se zúčastnili jak besed a přednášek, které souvisely s celoročním 

tématem, tak také besed s jinou tématikou. 

Název akce Popis akce Třídy 

Arnošt Lustig – Devět životů  Beseda a projekce filmového 
dokumentu 

8.B, 9.B 

Diashow Jiřího Kolbaby Beseda s promítáním se známým 
cestovatelem Jiřím Kolbabou 

3.C, 4.A, 4.B, 
5.A, 5.B a celý 
druhý stupeň 

Bezpečně ve městě Beseda se zástupcem městské policie  2. – 4. třídy 

Zebra se za tebe nerozhlédne Program o dopravní výchově pro žáky 
2.tříd 

2.třídy 

Ilustrátor Adolf Dufek ve škole Beseda a vyprávění známého 
ilustrátora dětských knih Adolfa Dufka 

1. stupeň 

Bláznivé dějiny jedné české rodiny Dějepisné interaktivní představení pro 
žáky 5.tříd 

5.A, 5.B 

Listopad 1989 Interaktivní přednáška o listopadových 
událostech 

9.A, 9.B 

Ne-bezpečný internet Program pro žáky druhého stupně 
zaměřený na seznámení se 
s nebezpečím, které může čekat na 
intertetu. 

5. – 9.třídy 

Asie Zeměpisná přednáška pana Kuneše 2.stupeň 

Historická vozidla v DK Program u příležitosti závodů 
historických vozidel 

3.A, 3.B, 3.C, 
4.A, 4.B, 5.B, 

9.B 

 

VÝSTAVY A ZÁŽITKOVÉ PROGRAMY 

 

Název akce Popis akce Třídy 

Lego Výstava výrobků z kostiček Lego 1.A, 1.B 

Salon Filmové klapky Zážitkový program včetně tvoření 
filmových klapek 

první třídy 

Sokolník ve škole (pořádala fi. ŠKO ENERGO) Výstava dravců a krátká beseda ve 
třídách u příležitosti hnízdění sokolů 
na komíně Škoda Auto a.s. MB 

První stupeň 

Pasování prvňáčků na čtenáře Tradiční pasování na čtenáře 
proběhlo v knihovně (pobočka na ZŠ 
Pastelka) 

První třídy 

Dětský den v Bělé pod Bezdězem  2.A, 2.B, 2.C, 
3.A, 3.B, 3.C, 

4.a 
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DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ A JINÉ PROGRAMY 

 

Název akce Popis akce Třídy 

Staročeské Vánoce Program pro mladší žáky s tvořením 
vlastních výrobků 

1.třídy 

Vánoční přestavení Divadelní představení pro žáky  1.stupeň 

Kino za vysvědčení Návštěva filmového představení  1.stupeň 

Ekotopfilm Filmové představení v rámci ochrany 
životního prostředí 

7.A, 8.A 

O medvědu Ondřejovi Divadelní představení pro nejmenší – 
Městské divadlo MB 

první třídy 

Karel IV. Divadelní představení pro žáky v rámci výročí 
narození Karla IV. 

4. až 6.třídy 

Peter Black 3 Divadelní představení v anglickém jazyce Zájemci  

Skupina Slza Oblíbená skupina Slza uspořádala promotion 
na naší škole 

Účastníci výtvarné 
soutěže a členové 

žákovského 
parlamentu 

Filmový festival – Mini šéf Návštěva Filmového festivalu dětských filmů 
MB 

První stupeň 

Filmový festival – Špunti na 
vodě 

Návštěva Filmového festivalu dětských filmů 
MB 

Filmový festival - Aldabra  Druhý stupeň 

 

DALŠÍ AKCE 

 

          Velmi výraznou akcí školy je Vánoční jarmark, který se uskutečňuje pravidelně v druhé 

polovině prosince. Žáci si připraví pro návštěvníky výrobky, hudební program a výstavku. 

Součástí je také výroba vánočních svícnů či občerstvení v podobě čaje a štrůdlu (tentokrát ho 

připravili žáci 6. A). 

          Již po deváté se konala i oblíbená soutěž Zpěváček Osmáček a Talent. Žáci se na tuto 

soutěž připravovali již od února. Nejdříve proběhla třídní kola, potom semifinále a nakonec 

velké finále, které je vždy v dubnu. 

          Každoročně se děti těší na Noc s Andersenem, které se škola pravidelně účastní. Letos 

se zúčastnilo 9 tříd z prvního stupně. 

         Závěr školního roku je věnován žákům z devátých tříd. I letos proběhlo slavnostní 

vyřazení deváťáků v krásném prostředí Sboru českých bratří. 
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            Kromě těchto pravidelných akcí školy, proběhly i jiné, které jsou popsány v následující 

tabulce. 

Název akce Popis akce Třídy 

Mikuláš v ZŠ a MŠ Starší spolužáci připravili pro mladší žáky a 
děti z MŠ Mikulášskou nadílku 

MŠ a 
1.stupeň 

ZŠ 

Vánoční besídky Besídky pro rodiče, besídky žáků ve třídách 1.stupeň 

Dětská nota Soutěž dětských pěveckých sborů všichni 

Bubáčkovský den Projekt 1.tříd 1.třídy 

Čertovský den Projekt 1.tříd a 4.A 1. třídy a 
4.A 

Celotýdenní projekt Karel IV. Tematicky zaměřený týden 1.stupeň 

Celotýdenní projekt Hrady Tematicky zaměřený týden všichni 

Výtvarná soutěž s tématem Slza Organizovala 8.ZŠ pro své žáky zájemci 

Dárky maminkám Výtvarná dílna pod vedením lektorky p. 
Junové 

1.A, 1.B, 
1.C, 2.A, 
2.B, 4.A 

Noc s Andersenem Pravidelná akce se čtením, čtenářskými 
hrami a přespáváním ve škole 

1.A, 1.B, 
2.A, 2.B, 
3.A, 3.B, 
3.C, 4.A, 

5.B 

Projekt Čarodějnice  Projekty ve třídách 1.C, 4.A 

Bovýsek ve škole Krátký program pro žáky 1.stupně zaměřený 
na správnou výživu 

1.stupeň 

 

 

OLYMPIÁDY A DALŠÍ SOUTĚŽE 

 
      
     Ve školním roce 2016/2017 se naše škola zúčastnila následujících soutěží: 

 

 Zpěváček Osmáček – pěvecká soutěž - organizuje škola, 

 Talent – dovednostní soutěž – organizuje škola, 

 matematické soutěže - školní kola soutěží:  
o Klokan, 
o Pythagoriáda,  
o matematická olympiáda, 

 soutěže v cizích jazycích – konverzační soutěž, 

 dějepisná olympiáda, 

 dopravní soutěž, 

 přírodovědné soutěže, 

 výtvarné soutěže. 
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SBĚRY PAPÍRU, TŘÍDĚNÍ ODPADU A DALŠÍ 

          Ve školním roce 2016/2017 se uskutečnily tři sběry papíru. Výtěžek byl darem 

Občanskému sdružení Osmička a financovaly se z něj podpůrné aktivity pro jednotlivé třídy  

a ceny do různých školních soutěží. 

     Další aktivitou byl sběr víček pro nemocného chlapce Nikolase. Víčka byla předávána jeho 

rodičům. Tento projekt byl schválen krajským úřadem ve Zlíně jako samostatná veřejná 

sbírka pod číslem jednacím KUZL 39058/2013 a je zaštítěn společností Ave Via pod číslem 

1130005. Více informací je možno získat na webových stránkách http://pomoc-pro-

nikyskovu-lecbu.webnode.cz/. 

     Již několik let ve škole třídíme odpad. Ve třídách jsou umístěny barevné koše na plasty, 

papír a směsný odpad. Kromě těchto košů jsou ve třídách také papírové krabice, které je 

možné použít právě k již zmiňovanému třídění. Využili jsme je jako koše na papír, který je 

jako odpad ve škole velmi častý a papírové odstřižky zaujímají i velký objem.  Ve vestibulu 

školy je umístěn červený kontejner na staré rozbité a vyřazené elektrické přístroje, dále 

krabice na prázdné baterie a sběrné nádoby na hliník. 

      

 

TŘÍDY MŠ 

 

ZÁŘÍ   

   V měsíci září děti ze třídy“ Koťátek“ se seznamovaly s novým prostředím v mateřské škole. 

Probíhala zde postupná adaptace dětí, tak, aby se cítily hezky a bezpečně. Některé děti z 

oddělení Tygříků se seznamovaly s novou paní učitelkou a navazovaly vztah s novým 

kolektivem. 

Akce:  

 Divadelní představení v mateřské škole (obě třídy) – loutková pohádka „Mášenka a 

medvěd“ – divadélko „Kašpárek“ 

ŘÍJEN  

 

     Měsíc říjen byl zaměřen ve školce převážně na živou a neživou přírodu, která se 
neuvěřitelně proměňovala před očima dětí. V tomto měsíci děti chodily na procházky, hrály 
si na hřišti, do MŠ přijelo divadélko „Pernštejn“ s pohádkou „Dračí“.  Celý měsíc děti vyráběly 

http://pomoc-pro-nikyskovu-lecbu.webnode.cz/
http://pomoc-pro-nikyskovu-lecbu.webnode.cz/
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a malovaly vše, co se týká podzimu, pouštěly draky. Tato radostná událost byla dětmi 
namalována vodovými barvami. 
Předškoláci si vyjeli do města Jičína, kde navštívili plavecký bazén. Na závěr tohoto měsíce 
třída "Tygříků" vyrazila na tématickou vycházku do přírody. Děti zde pozorovaly stromy, 
ptáky, zvířata, ale také zvířátkům donesly celý koš kaštanů a žaludů. 

Akce: 

 Dračí pohádka (obě třídy) – divadélko ve školce, 

 plavání v Jičíně, 

 podzimní příroda. 
 

LISTOPAD  

Z počátku listopadu se děti z MŠ věnovaly ještě zážitkům z podzimní přírody, poté se začaly 

připravovat na blížící se Vánoce. 

Akce: 

 Tematická vycházka do lesoparku “Radouč” – podzimní pozorování, jak se mění 
příroda před očima dětí. 

 fotografování s vánoční tématikou – obě třídy 

 Keramická dílna – výrobky pod vánoční stromek – třída Tygříků.  

 

PROSINEC  

     V prosinci vyvrcholily přípravy na Vánoce. Předvánočním časem dýchala atmosféra celé 

školky. Děti však nemyslely jen na sebe a připravily si pro babičky a dědečky z domu 

s pečovatelskou službou pásmo písní, koled a tanečků. MŠ navštívil Mikuláš se svou družinou 

a nadělil jim dárky. Tuto akci zajišťovali žáci z deváté třídy naší ZŠ. Nechyběly pohádky, 

divadelní představení a samozřejmě také Vánoční posezení s rodiči. 

 

Akce: 

 Keramická dílna – dodělávání vánočních dárečků,  

 Mikulášská nadílka ve třídě Koťátek pro obě třídy,  

 Jarmark v ZŠ – výstava a prodej výrobků vyrobených dětmi ze školky,  

 návštěva babiček v domu s pečovatelskou službou – pásmo písní, koled a tanečků – 
vybrané děti ze třídy Tygříků, 

 Eko zahrada – projekt “Staročeské Vánoce” 

 divadelní představení v mateřské škole – obě třídy - loutková pohádka “Jak se v pekle 
kuje neplecha” 
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 pečení vánočního cukroví – dětmi a p. učitelkou ve třídě Tygříků  

 Vánoční posezení s rodiči – výroba vánočních společných dárků a zazpívání vánočních 
koled, posezení u stromečku a ochutnání vánočního cukroví /obě třídy/  

 rozbalování vánočních dárků dětmi pod stromečkem/obě třídy/  

 

LEDEN  

Leden byl ve znamení nejen klidné povánoční atmosféry, ale také příprav předškoláků na 

zápis do ZŠ. Tygříci nejdříve zavzpomínali na vánoční svátky. Předškolní děti navštívily ve 

škole 2. třídy, kde si s dětmi vyzkoušely, jak to probíhá při vyučování. Velmi se jim to líbilo. 

 

Akce: 

 Návštěva ZŠ  - předškolní děti navštívily první třídu před zápisem do školy -  
pozorování dětí a zapojení se do dění při vyučování . 

 solná jeskyně /obě třídy/ - 10 lekcí. 

 Sáňkování a bobování na hřišti, koulování a zimní radovánky 

 

 

ÚNOR  

     Únorové akce byly provázeny časem Masopustu. Naše děti prošly základní školou 

v maskách, nechyběla také divadelní představení. Koťata měla od rodičů připraveny krásné 

masky na masopustní dopoledne ve školce, také je pobavila loutková pohádka s veselým 

příběhem. V tomto měsíci zavítala loutková pohádka do školky a děti z „Tygříků“ měly také 

připravené krásné masky na masopustní dopoledne ve školce. Celý týden probíhal v duchu 

„Masopustu“. 

     Akce: 

 Divadelní představení v mateřské škole (obě třídy) loutková pohádka  
„O Sněhurce” divadélko “Kašpárek” 

 divadelní představení divadla “Pernštejn” s pohádkou “Rytířskou” 

 sportovní dopoledne v ZŠ dětí z “Tygříkové třídy” – deváťáci připravili tuto akci pro 
nás 

 Maškarní rej v mateřské škole – celý týden děti vyráběly masky a na konci týdne byla 
promenáda v maskách, soutěže a tanečky (obě třídy).  
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BŘEZEN  

Březen prožily děti velmi pestře. Tygříci jeli do plaveckého bazénu v Jičíně. Dále je v MŠ 

navštívil městský policista, který formou pohádky dětem ukázal, jak by se měly chovat mimo 

domov a školku, aby se jim nic nepřihodilo. Dále si byli Tygříci poslechnout děti z umělecké 

hudební školy. Seznámili jsme se s různými hudebními nástroji, byli v městské knihovně, kde 

se děti seznámily s různými knihami, které znaly, ale i s novými příběhy. Kromě toho se děti v 

tento měsíc seznámily se správným čištěním zoubků. 

Akce: 

 Čištění zoubků – projekt pro děti s motivační pohádkou, jak si správně čistit zoubky,   

 Městská knihovna (pro děti předškolního věku) – prohlížení knížek, četba z nich a 
vyprávění si o knížkách,  

 předškoláci  navštívili  koncert v lidové škole umění – seznámení s různými hudebními 
nástroji. 

 Městská policie v mateřské škole – poučení dětí pohádkovým příběhem, jak se 
správně chovat ve školce, ale I mimo školku 

 Plavání v Jičíně  

 Pohádka ve školce – divadélko “Koloběžka” s pohádkou “O zamčeném štěstí”. 

 Návštěva předškoláků 4. A. třídy s tématem “Z pohádky do pohádky” 

 

DUBEN  

 Děti z "Tygříků" se jeden den věnovaly různým přírodním pokusům. Dále také vytvářely krásné 

jarní obrazy ve skupinkách. V tomto měsíci také opět jely na plavání v Jičíně. Do MŠ také k nám 

zavítala divadélka s pohádkami.  Děti z „Tygříků“  vystoupily s pásmem písní a básní pro 

narozená miminka – „Vítání občánků“. 

 

Akce: 

 Divadelní představení v mateřské škole – obě třídy – “O chytrých prasátkách” 
pohádka divadélka “Kašpárek” 

 Městská policie – dopravní hřiště u školy – jízda na dopravních prostředcích, správné 
přecházení a chůze, 

 Keramická dílna – výrobky ke svátku maminek (třída “Tygříků”) 

 Vítání občánků – zapojení “Tygříkové” třídy 

 Fotografování s jarní tématikou, společné fotografie dětí 

 DK – pohádka pro děti z “Tygříkové třídy” – “Loupežník a princezna Anka” 
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 Muzeum “Dobrovice” – projekt pro předškoláky 

 

KVĚTEN  

     Jaro a jarní příroda provázely děti z MŠ po celý květen. Děti z celé školky jely na půldenní 

výlet „Staré hrady a zámky“ kde bylo pro ně připraveno pohádkové dopoledne. 

V pohádkovém duchu děti ze třídy „Tygříků“ si užily dopoledne v parku „Štěpánka“, kde byly 

pro ně připraveny pohádkové soutěže. 

Také k nám zavítala „Toulavá kytara“ s různými pohádkovými písničkami 

Akce: 

 vyšetření zraku dětí – projekt pojišťovny 209 (obě třídy), 

 vystoupení dětí u babiček v domě s pečovatelskou službou ke svátku „Matek“ (třída 
Tygříků) - vybrané děti, 

 výlet “Staré hrady a zámky” – celá MŠ 

 “Pohádkový les” – dopoledne v lesoparku “Štěpánka” pohádková soutěž pro 
předškoláky 

 

 Toulavá kytara – pohádkové písničky pro naše děti 

 

ČERVEN 

    Hned ze začátku tohoto měsíce bylo připraveno pro děti k jejich svátku „MDD“ sportovní 

dopoledne s hledáním pokladu. Dále červen byl ve znamení letních výletů, pohádek a hlavně 

rozloučení s našimi předškoláky. Ti se rozloučili představením pro rodiče, kde došlo i na 

pasování na školáky a naposledy si užili školku až do večerních hodin. 

Akce: 

 MDD – sportovní dopoledne s hledáním pokladu 

 Divadélko “Koloběžka” s pohádkou “Barevnou” v mateřské škole 

 polodenní výlet (celá mateřská škola) – Chlumec nad Cidlinou “Fajnpark” 

 Rozloučení s předškoláky – představení pro rodiče, pasování na školáky a soutěže s 
občerstvením 

 Plavání v Jičíně 
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 Poslední pohádka ve školce “Lvíček” – divadélko “Kašpárek” 

 

Kromě výše uvedených akcí děti se seznamovaly s anglickým jazykem hravou formou a dále 
s hudebním nástrojem”Zobcovou flétnou”.  Předškoláci 5x ve školním roce jeli na plavání do 
Jičína, a to formou výletu.  

 

AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY  

 

     Ve školním roce 2015/2016 měla školní družina pro své účastníky připraveno mnoho 

zajímavých akcí. Kromě klasické práce v družině, čítající nejen hry a organizovanou činnost na 

poli výtvarném, sportovním aj., si paní vychovatelky připravily i několik projektů a tematicky 

zaměřených akcí. 

     Negativem práce ve školní družině bylo jako již několik let problematické skloubení 

činnosti družiny, školních kroužků a vyzvedávání dětí rodiči. Bylo tak obtížné začít a dokončit 

určité práce, neboť delší dobu byla přítomna v dužině vždy jen část dětí. Tato skutečnost 

také ovlivňovala minimální možnost chodit na delší vycházky, do divadla, výstavy či 

navštěvovat jiné zajímavé akce pořádané v rámci měst Mladá Boleslav. 

Pro děti byly připraveny mimo jiné tyto projekty a akce: 

ZÁŘÍ  

 Africký týden – výroba afrických masek, kresba afrických zvířat, nácvik tance Mambo-

Jumbo.  

ŘÍJEN  

 Drakiáda – již tradiční akce. 

LISTOPAD   

 Projekt Asie – asijské masky a origami. 

PROSINEC  

 Projekt Evropa – evropské vlajky,  

 pečení perníčků – figurky Mikuláše a anděla – práce ve školní kuchyňce, 



 

 

49 

 příprava na vánoční jarmark, 

 jarmark – výstava a prodej výrobků.  

LEDEN  

 Příprava výrobků k zápisu pro budoucí prvňáky. 

 

ÚNOR   

 Projekt Arktida a Antarktida – výroba tučňáků, ledních medvědů, tuleňů a Eskymáků, 

 dětský karneval v ŠD.  

BŘEZEN 

 Velikonoční tvoření – výroba zajíčků, slepiček, kuřátek, barvení velikonočních vajíček. 

DUBEN  

 Slet čarodějnic  - hravé odpoledne se soutěžemi a cenami, hudbou a tancem, 

 pečení a zdobení muffin mandlovou hmotou – práce ve školní kuchyňce. 

KVĚTEN   

 Indiánský den – zpěv s kytarou u týpí v atriu, opékání buřtů.  

ČERVEN  

 Dětský den v ŠD – soutěže v atriu – odměny.   

 

 

SPOLUPRÁCE S  MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI  

 

     Novou službou, kterou naše škola nabídla MŠ, byla vzájemná setkávání žáků ZŠ a dětí z MŠ 
pod názvem Školka ve škole (MŠ v ZŠ). V rámci těchto akcí žáci 3. a 4. tříd připravili pro děti 
z mateřských škol tematicky zaměřená dopoledne (vždy 2 hodiny). Tématy byly podzim, 
včely, zvířátka. Tato dopoledne navštívily třídy z MŠ při 8. ZŠ, KinderGarten a MŠ Beruška. 

     Dále jsme v rámci spolupráce s mateřskými školami připravili pro děti dopolední tvoření 
z keramiky, kde si děti vyrobily pod vedení paní učitelky Petrové dárky pod stromeček a pro 
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maminky. Následně jim byly výrobky vypáleny ve školní keramické peci. Tuto službu využila 
MŠ při 8. ZŠ a MŠ Beruška.  

     Pro předškoláky jsme zavedli novou službu, která spočívala v možnosti navštívit odpolední 
dílničky, kde se mohli předškoláci zdokonalit v tom, co jim nejde, ještě před nástupem do 
školy. Dílničky byly zaměřeny na uvolňovací cviky ruky, matematické představy, soustředění 
a uvolnění aj. 

11. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ  

 

11.1  ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE 

 

          Školním metodikem prevence byl ve školním roce 2016/2017 Mgr. Oto Rosák. Pan 

učitel se pravidelně účastnil setkání školních metodiků prevence. Spolupracoval se školní 

psycholožkou i PPP. 

 

11.2  ŠKOLNÍ PSYCHOLOG  

 

          Ve školním roce 2016/2017 pracovala v naší škole jako školní psycholožka Mgr. Zuzana 
Sedláčková. Spolupráce byla na vynikající úrovni.  V průběhu roku paní psycholožka vedla s učiteli 
třídnické hodiny, které byly orientovány na vzájemné vztahy v kolektivu. Kromě tohoto řešila i další 
oblasti:  

 Klima třídy, chování jednotlivých žáků – většinou s diagnostikovanou poruchou,  

 práce s rodinou problémových žáků,  

 spolupráce třídních učitelů v rámci rozboru výsledků klimatu třídy a další práce s kolektivem, 

 vedení spolupráce třídních učitelů v rámci jednání o jednotlivých žácích, 

 pomoc učitelům – práce se třídou, vztahy v kolektivu aj., 

 práce s jednotlivými žáky v oblastech – školní neúspěšnost, šikana, školní docházka a další 
školní problémy, 

 screening a profitesty k volbě povolání,  

 poradenská činnost pro učitele a rodiče,  

 poradenská činnost pro vedení školy a výchovného poradce v souvislosti s inkluzí.  
Tyto služby byly poskytovány rodičům, žákům i pedagogům bezplatně.  Žáci mohli využít služby 
školního psychologa buď na doporučení, nebo měli možnost přímo zajít za psycholožkou.  Využívána 
byla i možnost zeptat se anonymně.  
   

 

11.3  AKCE ŠKOLY PRO PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ  
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Škola velmi úzce spolupracovala s nadací Šance pro děti, dále spolupracovala se 

sdružením Semiramis, zabývajícím se prevencí sociálně patologických jevů. Zástupci sdružení 

v rámci návštěv do výuky pracovali se žáky na téma předcházení sociálně patologických jevů. 

Kromě sdružení Semiramis jsme využili i besed a přednášek Městské policie Mladá Boleslav. 

Dále na škole intenzivně pracovala výchovná komise, která se snažila řešit  

ve spolupráci se zákonnými zástupci dítěte a vyučujícími problémy týkající se záškoláctví, 

problémy vyplývající ze slabého sociálního zázemí žáků a jiných jevů. Výborná byla také 

spolupráce s OSPOD, která ve školním roce 2016/2017 byla velmi intenzivní. Sociální 

pracovnice docházely na výchovné komise a pomáhaly řešit danou problematiku. I nadále 

pokračovala služba, kdy sociální pracovnice docházela každý měsíc – až dva měsíce – přímo 

do školy za svými klienty. V rámci řešení výjimečných situací bylo spolupracováno i s Policií 

ČR.  

 

Název akce Popis akce Třídy 

Prevence rizikového chování Centrum primární prevence Semiramis – 
dopolední programy pro žáky s tématikou – 
rizikové faktory (drogy, alkohol, šikana, aj.), 
celoročně. 

6.A, 7.A, 
7.B.8.A, 
8.B, 9.A 
/129 

Posilování mezilidských vztahů  Festival Slunce svítí všem 6.B, 8.B 

Ne-bezpečný internet Program pro žáky druhého stupně zaměřený na 
seznámení se s nebezpečím, které může čekat 
na intertetu. 

5. – 9.třídy 

Bezpečně ve městě   

   

   

   

 

 

 

 

      

11.4  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

 Působením na žáky v oblasti prevence sociálně patologických jevů se zabývá také 

školní vzdělávací program. K preventivní výchově dochází jednak ve výuce  

v jednotlivých předmětech, více potom v rámci předmětů Občanská a etická výchova  

a Zdravý životní styl. 
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11.5  ORGANIZACE PREVENCE 

 K organizaci prevence sociálně patologických jevů slouží Minimální preventivní 

program, který škola každoročně obnovuje a upravuje. Kromě minimálního preventivního 

programu byl pracován i Minimální standard bezpečnosti, jehož součástí jsou konkrétní 

postupy při ohrožení, jak prostorová a organizační opatření, tak i personální opatření  

a konkrétní opatření pro činnost v případě vzniku mimořádné události. Dále byl vypracován 

nový školní řád, který obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek 

v areálu školy. Škola nabízela školní aktivity formou práce v odděleních družin a práce  

v zájmových kroužcích. V uplynulém školním roce to byly tyto kroužky zaměřené  

na pohybové aktivity, na výtvarnou činnost a angličtinu pro nejmenší. 

             Škola se snažila vytvářet podmínky a sledovat situaci z hlediska rizik výskytu sociálně 

patologických jevů. K tomu sloužily pravidelné schůzky výchovné poradkyně, metodika 

prevence SPJ, školní psycholožky a ředitelky školy. Vzhledem k ne příliš velkému počtu žáků  

a k výborné spolupráci učitelů v této oblasti se ve škole se dařilo většinu jevů odhalovat včas 

a prodiskutovávat situaci se zákonnými zástupci.  

 Školní metodik prevence poskytoval žákům, rodičům a učitelům poradenskou službu, 

kdykoli se na něj obrátili.  

 

 

 

11.6   VÝCHOVNÝ PORADCE 

 Na škole již několik let pracuje jako výchovná poradkyně Mgr. Zdeňka Michalcová. 

Také ona zajišťovala pro žáky poradenskou službu, a to v oblasti kariérového poradenství 

(pro 5., 8. a 9. ročník). Dále zajišťovala pomoc dětem se zdravotním postižením, sociálním  

a zdravotním znevýhodněním ve spolupráci s rodiči a s poradenským zařízením.  

  V případě nutnosti měla škola možnost rychlého kontaktu s PPP, která sídlí  

ve stejné budově. Pro práci s žáky s SPU je škola vybavena potřebnými odbornými  

a metodickými materiály a dalšími pomůckami. Ve školním roce 2015/2016 jsme je dále 

obohatili o nové softwarové programy sloužící k nápravě poruch učení – dyslexie, 

dysortografie. 

 

11.7. KARIÉROVÝ PORADCE  
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         Kariérový poradce Mgr. Jan Trávnický DiS. pracoval po celý školní rok nejen s žáky 9. 

tříd, ale také s žáky, kteří vycházeli v nižších ročnících (7. a 8. ročník). Žáci absolvovali exkurze 

do některých škol - ISŠ Na Karmeli Mladá Boleslav, ISŠ Jičínská Mladá Boleslav, SPŠ Mladá 

Boleslav, SOU Škoda Auto Mladá Boleslav, SŠGaH Mladá Boleslav, SZŠ Mladá Boleslav. 

Nabídky a termíny Dnů otevřených dveří dalších SŠ a SOU byly posílány žákům a rodičům 

emailem. Kromě těchto akcí navštívili školu i studenti a žáci Gymnázia Mladá Boleslav a 

Obchodní akademie Mladá Boleslav, kteří s žáky pobesedovali a odpověděli jim na dotazy. 

Kromě besed a návštěv na SŠ a SOU, navštívili žáci i Úřad práce Mladá Boleslav. 

 

 

12.    PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  

 

ÚČAST NA AKCÍCH K  OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ                 

 

     Školním koordinátorem environmentálního vzdělávání byla Mgr. Simona Pardubská. 

Problematika environmetálního vzdělávání je zapracována v jednotlivých předmětech ŠVP  

a není jí vyčleněn samostatný předmět. Environmentální vzdělávání bylo tedy uskutečňováno 

v rámci výuky jednotlivých předmětů a dále v rámci konkrétně zaměřených akcí. Úspěšně  

pokračovala spolupráce s Ekocentrem Zahrada při DDM, jehož programy cílené na žáky ZŠ 

jsme navštěvovali. Jako každoročně jsme se účastnili projektu pořádaného v rámci akce 

Týden Země, kdy se naši žáci zapojili do projektu „Zvířata ve městě“, který pořádalo 

Ekocentrum Zahrada DDM. V této soutěži jsme získali 1. místo v kategorii mladší žáci a dvě 

druhá místa. Dále žáci vlastní prací pomáhali udržovat okolní přírodu, například péčí o zeleň 

ve škole nebo v rámci akcí ČSOP Klenice.   

      V průběhu školního roku žáci upevňovali své návyky ve vztahu k recyklovatelným 

odpadům. Cílem bylo utvořit u nich pocit, že třídit je normální. Již od prvních tříd se žáci učili 

správně třídit plasty, papír a karton, třídili i víčka v rámci charity. V rámci výuky také využívali 

tyto materiály jako surovinu pro různé výtvarné činnosti. 

     Žáci 7.A  a  8.A navštívili ekologický film v rámci festivalu Ekotopfilm. 

 

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL  

 

     Škola i nadále pokračovala v informování žáků o zdravém životním stylu, náhledu  

na přírodu a na postavení člověka jako součásti přírody a životního prostředí a snažila se 

postupně vytvářet u žáků kladný vztah k těmto hodnotám. K posílení povědomí o zravém 
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životním stylu sloužila i návštěva maskota Bovýska od firmy Bovys, který dodává ovoce 

žákům v rámci programu Ovoce do škol. 

 

 

 

13.  PREVENCE RIZIK, ŠKOLNÍ ÚRAZY  

 

13.1  ŠKOLNÍ ÚRAZY  

POČET ÚRAZŮ  

VYHODNOCENÍ ÚRAZŮ  

 

Místo úrazu Počet úrazů 

V hodinách tělesné výchovy 39 

V ostatních vyučovacích předmětech 19 

Výlety a exkurze, cvičení v přírodě, bruslení, 
sportovní soutěže 

7 

Lyžařské kurzy 0 

Výuka plavání 2 

Přestávky ve škole 19 

Mateřská škola 0 

Školní družina  2 

 

 

13.2  PREVENCE RIZIK 

K prevenci rizik na pracovišti a rizik školních úrazů sloužily následující nástroje: 

 Pravidelné školení pracovníků – BOZP, 

Počet záznamů v knize úrazů 88  (veškeré - i drobné úrazy) 

Počet odeslaných záznamů o úrazech 6  
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 kontrola BOZP, 

 kontrola požárního značení, 

 hlášení požárního poplachu v rámci školního rozhlasu, 

 vysílání školní televize ŠIK se spoty zaměřenými na prevenci rizik, 

 pravidelné poučení žáků před novými činnostmi, které mohou přinést riziko ohrožení 

(v rámci jednotlivých předmětů – tělesná výchova, chemie, pracovní činnosti aj.), 

 beseda o PO se zástupci hasičského sboru, 

 poučení žáků před prázdninami, na počátku školního roku, před činností mimo 

budovu školy atd. 

AKCE K PREVENCI RIZIK 

      V dubnu proběhla beseda s žákyněmi střední zdravotnické školy, které připravily pro žáky 

ukázku jak ošetřit různá zranění. 

 
 

14. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S  RODIČI 

14.1   FORMY SPOLUPRÁCE  

 Třídní schůzky, 

 konzultační hodiny, 

 možnost navštívit školního psychologa, metodika prevence patologických jevů a 

výchovného poradce, 

 společné akce pro rodiče a žáky, 

 práce občanského sdružení Osmička a jeho podpora výuky a chodu školy. 

 

 14.2   ŠKOLSKÁ RADA  

      Ve školním roce 2015/2016 pokračovala práce nové školské rady. Školská rada sestává 

z následujících členů: 

 za zřizovatele – Alena Zítková, Kateřina Horáková, 

 za rodiče – PharmDr. Marta Kočová, Mgr. Jiřina Rygerová, 

 za zaměstnance školy – Mgr. Alena Verflová, Mgr. Jan Trávnický DiS. 

     Školská rada se sešla během školního roku čtyřikrát. Na prvním zasedání dne 14. 10. 2015 
ŠR projednala a schválila výroční zprávu za školní rok 2014/2015, zvolila si nového předsedu 
ŠR Mgr. Jana Trávnického, jednala o výsledcích zápisu do prvních tříd, nutných personálních 
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změnách, hospodaření za rok 2015, návrhy o využití fondů pro rok 2016, dále byla 
projednávána činnost OS Osmička.  

     Na druhé schůzi ŠR dne 27. 1. 2016 byla projednána novelizace školního řádu, který byl 
také schválen, změna zvonění od 5. vyučovací hodiny s platností od 2. pololetí školního roku 
2015/2016, termín zápisu do 1. třídy a MŠ, prezentace školy na veřejnosti (město Mladá 
Boleslav, okolní mateřské školy), tematické projektové zaměření - Putujeme po 
kontinentech, spolupráce s firmou Škoda Auto a. s. (projekt Věda má budoucnost - podpora 
technického vzdělávání), zaměření na technické vzdělávání v praxi, podpora čtenářské 
gramotnosti, informovanost rodičů prostřednictvím nových webových stránek školy. 

     Na třetím zasedání dne 22. 6. 2015 se školská rada seznámila s plány pro školní rok 
2016/2017, byl zhodnocen uplynulý školní rok (projekty, spolupráce s MŠ, sportovní 
úspěchy, činnost turistického kroužku a propagace školy a spolupráce školy s rodiči, úspěch 
školního časopisu Osmínek na celostátní soutěži, úspěšný zápis do 1. třídy a s tím související 
nárůst počtu žáků na zhruba 500), rozšíření školní družiny na 5 oddělení, personální změny, 
chystané finanční náklady související s novým školním rokem (vybavení dvou tříd 1. Stupně 
v prostorech střední školy, nákup interaktivních tabulí a dataprojektorů, nákup nových 
učebnic do 3. ročníku a pro žáky na 2. stupni, oprava střešních svodů, malování tříd, oprava 
garáží a atria), inkluze na základní škole, šablony a evropské peníze, rozvoj a řízení 
pedagogického sboru, inovace školního parlamentu.  

14.3   OBČANSKÉ SDRUŽENÍ OSMIČKA  

         Při škole pracovalo již třetím rokem občanské sdružení Osmička. V průběhu školního 

roku poskytlo finanční zajištění výletu pro nejlepší žáky školy, dále financovalo knižní 

odměny pro nejlepší žáky z jednotlivých tříd, odměny pro třídy a jednotlivce v soutěži  

pro druhý stupeň. Finančně podpořilo některé akce školy. Byly to například: odměny do 

soutěží v Noci s Andersenem, odměny do soutěže Zpěváček Osmáček aj.  

 14.4   TŘÍDNÍ SCHŮZKY, KONZULTACE PRO RODIČE  

              
          Třídní schůzky proběhly dvakrát do roka, a to v měsících listopadu 2016 a dubnu 2016. 

V měsících lednu 2017 a červnu 2017 byla ve škole konzultační odpoledne, kdy se mohli 

rodiče informovat na práci svých dětí. Kromě těchto společných konzultací, měli učitelé 

jednotlivých tříd stanoveny své konzultační hodiny, ve kterých byli k dispozici rodičům 

v průběhu školního roku. 

 

 14.5   ŠKOLNÍ AKCE PRO RODIČE A VEŘEJNOST  

Pro rodiče a děti byly uspořádány tyto akce:  

 Den otevřených dveří, 
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 výlety turistického kroužku, 

 vázání adventních věnců, 

 výroba vánočních svícnů, 

 předvánoční jarmark, 

 slavnostní vyřazení žáků devátých tříd, 

 odpolední opékání buřtů s rodiči MŠ. 

 14.6   INFORMACE RODIČŮ  

        Rodiče žáků byli informování o prospěchu a práci svých dětí jednak klasickou formou – 

třídní schůzky, konzultační hodiny, sdělení v žákovské knížce - dále také elektronickou 

formou přes systém Bakaláři. Zde se mohli rodiče podívat na aktuální stav prospěchu žáka, 

domácí úkoly a mohli také komunikovat s učiteli. Další možností, jak získat informace o škole 

a dění ve škole, byly webové stránky školy, které byly pravidelně aktualizovány. V neposlední 

řadě lze považovat za jeden ze způsobů informací o práci školy také školní časopis Osmínek, 

ve kterém se mohli rodiče každý měsíc dočíst o některých akcích konaných školou. 

 

 14.7.   ŠKOLNÍ ČASOPIS  

        Na škole pracoval školní časopis Osmínek, který ve školním  roce 2016/2017 získal čestné 

uznání v celostátní soutěži školních časopisů. Členové redakční rady se zúčastnili v Praze 

workshopu Jak dělat správně časopis. 

 

15. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, OZNÁMENÍ A PODNĚTŮ  

 

15.1  STÍŽNOSTI PROTI ROZHODNUTÍM ŘEDITELE ŠKOLY 

        Ve školním roce 2016/2017 nebylo podáno žádné odvolání ani stížnost proti rozhodnutí 

ředitele školy. 

 

15.2  STÍŽNOSTI PROTI PODMÍNKÁM, PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮM VZDĚLÁVÁNÍ  

               V průběhu školního roku nebyla podána žádná žádost o přezkoumání výsledků 

hodnocení.  
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15.3   STÍŽNOSTI V  OBLASTI PRACOVNÍCH VZTAHŮ  

             Ve školním roce 2016/2017 nebyly podány žádné stížnosti v této oblasti. 

 

 

16.   UKAZATELE ROZPOČTU A  PŘEHLED DALŠÍCH JEHO PROSTŘEDKŮ  

16.1   FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ, VYÚČTOVÁNÍ A  POUŽITÍ DALŠÍCH PROSTŘEDKŮ  

 

 
(v Kč) 

 
Hlavní činnost 

 
Doplňková činnost 

 
Náklady celkem 

20 468 301,21  

 
Výnosy celkem 

20 614 982,20  

 
Výsledek hospodaření   

za činnosti 

146 681,99 
 

 

 
Výsledek hospodaření za PřO CELKEM 

146 681,99 

 

16.2   TVORBA A POUŽITÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 2015 

 

 

 

     stav 

    1.1.2015 

    příděly      

    z VH 2014 

     jiné  

(dotace... 

atp) 

    použití 

    (provoz) 

   použití 

   (ostatní) 

     stav     

  31.12.2015 

RF      413 330 159,85 242 900,53  49 586  523 474,38 

RF      414 26 800  5 000  26 800 5 000 
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Fond 

odměn 

76 340   

     

 

   

 76340,- 

Investiční 

fond 

120 268,20 xxx 63 550   183 818,20 

16.3   ROZDĚLENÍ  ZLEPŠENÉHO VH ZA ROK 2015 VE VÝŠI KČ :  

 

 příděl do FO:                  0,- Kč 

 do RF :                146 681,99 Kč  

 následně převod z RF do IF:                0,- Kč 

 

Fond Stav k 31. 12. 

2015 

Příděl 

z VH 2015 

celkem pro rok 

2016 

Čerpání v r. 20156Kč - 

účel 

Stav k 

31.12.2016 

FO 

76 340,-  76 340,- 50000 Kč rezerva pro 

případné překročení 

mzdových 

prostředků 

26 340,- 

413 

FR 

414 

523 474,38 146 681,99 670 156,37 

 

400000 Kč  tabule, 

nábytek do 

tříd,židle,lavice-

vybavení nových tříd 

270 156,37 

 

5000  5000 vrácení zpět do 

záloh 

Na Projekt Peníze do 

škol 

5000 

 

Fond 

 

Stav k 

31.12.2015 

Tvorba 

odpisy, 

příděl z RF 

celkem pro 

r.2016 

 

Čerpání v r. 2015 Kč 

- účel 

 

Stav k 

31.12.2016 
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IF 

183 818,20 65940- 249 758,20 120000,- Kč 

interaktivní tabule 

70 000,- Kč oprava a 

údržba budovy ve 

výpůjčce  

59 758,20 

 

 

15.4 MAJETEK 

 

Účet Název F/D skutečný stav účetní stav rozdíl 

018.00 
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 
od 7000,- - 60000,-  F 187668,1 187668,1 0 

022.00 
Dlouhodobý hmotný majetek nad 
40.000,- Kč F 1028711,70 1028711,70 0 

028.00 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 
od 3000,- - 40000,-  F 7610054.80 7610054.80 0 

112.00 Sklady F 19080,58 19080,58 0 

241.00 Běžný účet D 2568128,09 2568128,09 0 

243.00 Účet FKSP D 23135,44 23135,44 0 

261.00 Pokladna  F 14962 14962 0 

311.00 Odběratelé D 159382,75 159382,75 0 

314.00 Poskytnuté provozní zálohy D 12726 12726 0 

315.00 Jiné pohledávky D 11200 11200 0 

321.00 Dodavatelé D -250352 -250352 0 

324.00 Přijaté zálohy D -84138 -84138 0 

331.00 Zaměstnanci D -882141 -882141 0 

335.00 
Pohledávky za zaměstnance -půjčky z 
FKSP D 

27824 

 

27824 

 0 

336.00 Pohledávky z titulu sociálního D -334108 -334108 0 
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zabezpečení 

337.00 
Pohledávky z titulu zdravotního 
pojištění  -144952 -144952 0 

342.00 Pohledávky z titulu daně z příjmů D -107909 -107909 0 

381.00 Náklady příštích období D 23711 23711 0 

384.00 Výnosy příštích období D -12900 -12900  0 

378.00 Ostatní krátkodobé závazky D -1304 -1304 0 

389.00 Dohadné účty pasivní D -10500 -10500 0 

401.00 Jmění účetní jednotky D -458080,85 -458080,85 0 

406.00 
Oceňované rozdíly při prvotním použití 
metody 

D 
39030 39030 0 

411.00 Fond odměn D -76340 -76340 0 

412.00 FKSP D 16032,44 16032,44 0 

413.00 
fond rezervní ze zlepšeného 
hospodářského výsledku D -523474,38 -523474,38 0 

414.00 Fond rezervní z ostatních titulů D -5000 -5000 0 

416.00 Fond investiční D -183818,20 -183818,20 0 

901.00 
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 
do 7 000,- Kč F 655098 655098 0 

902.00 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 
do 3 000,- Kč F 4598548,51 4598548,51 0 

      

999.00 
Vyrovnávací účet k podrozvahovým 
účtům D -5253646,5 -5253646,5 0 

 

 

 

17.   MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ  PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ  

 

17.1   TECHNICKÉ VYBAVENÍ   
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 Základní škola i mateřská škola jsou po technické stránce velmi dobře vybaveny. Ve 

škole jsou moderně vybavené učebny, v 10 třídách prvního stupně (ze 13) byly interaktivní 

tabule a v jedné dataprojektor. K těmto o hlavních prázdninách 2016/2017 přibyly nově tři 

tabule s interaktivním dataprojektorem. Na druhém stupni jsou všechny odborné učebny 

vybaveny dataprojektorem nebo interaktivní tabulí. Žákům slouží dvě plně vybavené učebny 

PC a jeden přednáškový sál s interaktivní tabulí.  

17.2   DALŠÍ VYBAVENÍ TŘÍD  A PROSTOR ŠKOLY  

             Všechny třídy jsou vybaveny novými nebo téměř novými lavicemi a židlemi. Některé 

třídy mají i nový nábytek. Přesto ve většině tříd je nábytek (skříně) 30 let starý  

a nevyhovující. O hlavních prázdninách bylo pořízeno nové vybavení (nábytek, lavice, 

žákovské židle) do učeben, které škola původně pronajímala Střední škole gastronomie a 

hotelnictví. Dále byla do těchto prostor přemístěna družina č. 4, která byla původně 

v suterénu. Tím došlo k výraznému zlepšení komfortu všech účastníků této družiny. V jedné 

třídě byla nainstalována nová tabule. V chemické laboratoři došlo k úpravě desek stolů. 

V  trendu postupné výměny nábytku a tabulí je nutné i nadále pokračovat, neboť zbylé 

tabule jsou již v nevyhovujícím stavu. 

     Ke zvyšování čtenářských dovedností mohou žáci využít velmi dobře vybavenou školní 

knihovnu.  

     Pro výuku předmětu Domácí nauky je k dispozici velmi pěkná kuchyňka. Je však třeba 

doplnit její vybavení o nové kuchyňské náčiní. 

          Přetrvávajícím problémem je atrium školy. Atrium potřebuje celkovou rekonstrukci. 

Zatím se využívalo pouze pro relaxaci o velkých přestávkách. Plánovaná rekonstrukce zatím 

nebyla uskutečněna. Mělo by k ní dojít ve školním roce 2017/2018. Měla by se rozšířit 

travnatá plocha a vysadit vzrostlé stromy, dále umístit nové lavičky a venkovní učebnu. 

      

17.3   SPORTOVNÍ VYBAVENÍ A  HŘIŠTĚ  

 Ke sportovnímu vyžití slouží žákům přilehlý stadion, k dopravní výchově pak dopravní 

hřiště u školy. Pro děti z MŠ a školní družiny jsou určena dvě dětská hřiště (velké a malé) v 

areálu školy.  Bezpečnost velkého hřiště je však vleklým problémem. Hřiště totiž nepřiléhá ke 

škole a je asi 50 m vzdálené. Navíc je i přes zákaz využíváno veřejností. Dochází zde ke 

stálému ničení plotu, a to převážně v odpoledních a nočních hodinách. Plot je pro účely 

hřiště nevyhovující. Pro zlepšení podmínek k hraní zde bylo vysázeno firmou Compag Mladá 

Boleslav několik stromů, které budou sloužit k zastínění. Nově zde byly nainstalovány dva 

herní prvky sloužící předškolákům a žákům školní družiny.  
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Malé hřiště MŠ, přilehlé ke škole, je využíváno pro hry nejmenších dětí MŠ. Byla zde 

vybudována nová skluzavka a zakryté pískoviště.  

18.   ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH   

  PROGRAMŮ  

 

17.1  ZAPOJENÍ ŠKOLY DO PROJEKTŮ A VÝZEV  

Škola se ve školním roce 2016/2017 zapojila do výzvy OPVVV – 02_16_022 Podpora škol 

formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ – prioritní osa 03 OP, 

dále jen Šablony. 

Datum zahájení projektu:                               01.01.2017 
Předpokládané datum ukončení projektu:  31.12.2018 
Předpokládaná doba trvání:                           24 měsíců 

AKTIVITY 

 
Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ 
a) Celkové náklady na tuto aktivitu = 672 840,00 Kč 
b) Speciální pedagog bude působit na škole po celou dobu trvání projektu, tj. 24 měsíců, s 
úvazkem 0,5. 
 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin – Čtenářská gramotnost 

a) Celkové náklady na tuto aktivitu = 121 536,00 Kč   /  Podpořeno bude 18 osob. 
b) Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého 
vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. PP budou podporováni na odborných seminářích. 
První seminář proběhne v termínu 31.8.2017 a 1.9.2017. Lektor bude školit přímo v 8. ZŠ. 
 
Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin 
a) Celkové náklady na aktivitu = 21 760,00 Kč 
b) Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dalšího 
vzdělávání. Lektor bude školit přímo v 8. ZŠ. 
 
Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ – Čtenářská gramotnost 

a) Celkové náklady = 32 272,00 Kč 
b) Cílem aktivity je prohloubit spolupráci pedagogickch pracovníků ZŠ v oblasti podpora 
rozvoje čtenářské gramotnosti formou vytvoření minitýmu složených ze tří pedagogů, kterí 
vvzájemě spolupracují, předávají si zkušenosti a provádí vzájemné hospitace. 
c) Celkem bude realizováno setkávání 2 minitýmů v délce 20 hodin pro každý minitým. 
 
CLIL ve výuce na ZŠ 

a) Celkové náklady aktivity = 26 885,00 Kč 
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b) Cílem aktivity je prohloubit znalosti pedagogických pracovníků, kteří nevyučují vzdělávací 
obor Cizí jazyk a zároveň zvýšit jejich kompetence ve využívání metody CLIL (zařazování 
prvků cizího jazyka) do  výuky nejazykových předmětů. 
 
Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ 

a) Celkové náklady aktivity = 69 108,00 Kč 
b) Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ. Má formu 
volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí, logického a strategického 
myšlení žáků. 
c) Aktivita probíhá jedenkrát týdně v rozsahu 90 minut na schůzku (přímá činnost) a 2,5 
hodin na přípravu a reflexi schůzky. Celkové množství schůzek bude 64 a aktivita bude tedy 
realizována po celých 24 měsíců. 
 
Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

a) Celkové náklady aktivity = 255 690,00 Kč 
b) Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti 
doučování v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk. 
 c) Aktivita probíhá jedenkrát týdně v rozsahu 60 minut, po dobu 16 týdnů. Celkem škola 
bude realizovat 30 těchto doučovacích celků. 

 

 

17.2  ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V  RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ  

Škola se zapojovala do programu dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení pouze 

formou podnájmů učebny informatiky, a to k realizaci přednášek organizovaných Službou 

škole k výuce v systému Bakaláři.  Dále byla učebna využívána v rámci programu 

celoživotního vzdělávání pro seniory v rámci kurzů Práce s počítačem. Dále potom formou 

pronájmu společnosti Seduca, která v prostorách školy prováděla kurz pro sociální 

pracovníky. 

 

17.3  PROJEKTY ŠKOLY FINANCOVANÉ Z  CIZÍCH ZDROJŮ  

          Naše škola se zapojila do projektu ve spolupráci s firmou Škoda Auto a.s. Tento projekt 

byl zaměřen na podporu technické výchovy dětí a žáků. V rámci této spolupráce škola získala 

pro MŠ interaktivní projektor SWEETBOX a několik programů, které lze pomocí tohoto 

projektoru využít při výuce předškoláků. 
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19.   SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI A DALŠÍMI PARTNERY  

        PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ  

 

        Ve školním roce 2016/2017 měla škola uzavřenou kolektivní smlouvu s odborovou 

organizací při ZŠ a MŠ Mladá Boleslav, Václavkova 1040. V tomto školním roce škola také 

spolupracovala s dalšími partnery: 

 Policie ČR,  

 Městská policie Mladá Boleslav – přednášky a ukázky techniky, pomoc  

při zajišťování bezpečnosti kolem školy – dětské hřiště, porušování zákazu vjezdu 

ke škole aj., 

 Dopravní hřiště p. Hainc – spolupráce při organizaci okresního kola dopravní 

soutěže – škola poskytla prostory a žáky jako pomocníky při organizování 

soutěže, 

 Škoda Auto a.s. – akce Věda má budoucnost, 

 Compag MB – výsadba keřů a stromů u hřiště MŠ, kontrola herních prvků, 

 DDM MB – Ekocentrum Zahrada – návštěva programů Ekocentra, účast žáků 

v soutěžích pořádaných Ekocentrem, 

 Bovys – dodávka ovoce do škol, propagačním materiálů, 

 SŠ Gastronomie – škola poskytla prostory pro organizování přípravy  

na soutěže – vaření a barmanské soutěže,  

 Sbor dobrovolných hasičů Kosmonosy – ukázka hasičské techniky a soutěžních 

úkolů družstev žáků, 

 Městská knihovna – besedy a návštěvy v knihovně, Pasování prvňáků na čtenáře,  

 Služba škole – škola poskytla prostory pro školení v systému Bakaláři, 

 Služba škole – škola poskytla prostory pro školení seniorů v oblasti využití 

počítačové techniky, využívala seminářů a školení tohoto zařízení, 

 MŠ při 8. ZŠ, MŠ Beruška a MŠ KinderGarten – návštěvy dětí ve škole – MŠ v ZŠ, 

dílničky keramiky pro děti z MŠ, 

 OSPOD – konzultace a návštěvy pracovnic ve škole. 

 

 

 

V Mladé Boleslavi     ……………………………..………………………….. 

10. 10. 2017      Mgr. Jitka Houštecká, ředitelka školy 

 


