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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 – statutární zástupce ředitele školy 
Květa Forstová - hlavní účetní  
Dana Uhlířová – učitelka pověřená vedením 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  14. 10. 2019 

Projednáno a schváleno školskou 
radou dne 

14. 10. 2019 

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

Číslo jednací dokumentu ZŠ/598/2019 
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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 (v první a ve 

třetí třídě) byla do některých tříd zařazena jedna hodina TV navíc jako nepovinný předmět. Do  

druhé třídy byly zařazeny tři hodiny tělesné výchovy. Od sedmé třídy vyučujeme další cizí jazyk 

– německý a ruský. V nabídce školy je také francouzský jazyk. Dále si mohli žáci třetích tříd 

zvolit nepovinný předmět Tenis. Vzhledem k většímu počtu žáků na naší škole jsme se rozhodli 

rozšířit nabídku volitelných předmětů na druhém stupni ZŠ. Pro tento školní rok tak byla dána 

žákům volba nových předmětů: 6. až 7. ročník – Přírodopis v praxi, Domácí nauky, Ruční práce; 

8. až 9. ročník – Chemie v praxi, Digitální technologie v regionálním zaměření, Základy 

gastronomie s Konverzace v anglickém jazyce. Pro velký zájem byly nakonec otevřeny dvě 

skupiny předmětu Domácí nauky. Předmět Ruční práce si nikdo nevybral. 

 

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  
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Člověk a svět práce Praktické činnosti 

Doplňující vzdělávací obory 

Informatika a výpočetní technika 

Přírodopis v praxi 

Cvičení z přírodovědných předmětů 

Domácí nauky 

Digitální technologie v regionálním 

zaměření 

Konverzace v anglickém jazyce 

Chemie v praxi 

Nepovinné předměty Tenis 
 
 
 

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. Červené číslo označuje změnu 

oproti minulému období. 

2.2.1. PRVNÍ STUPEŇ  

Vzdělávací předmět 

ročník 

1 2 3 4 5 

Český jazyk 9 7 + 2 7 + 2 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 
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Tělesná výchova 2 2+1 2 2 2 

Praktické činnosti 1 1 1 1 1 

CELKEM POVINNÉ PŘEDMĚTY 20 22 25 25 26 

Předměty speciálně pedagogické péče 

Předmět speciálně pedagogické péče 0 1-2 1-2 1-2 1-2 

Náprava logopedických obtíží 1 1 1 1 1 

  Počet disponibilních hodin na předměty SPP 1 2-3 2-3 2-3 2-3 

 

2.2.2. DRUHÝ STUPEŇ  

Vzdělávací předmět 
Ročník 

6 7 8 9 

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

Cizí jazyk (anglický, německý)  3 3 3 3 

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

Matematika 4 4 4 3 + 2 

Informatika  1 0 0 0(1) 

  Dějepis 2 2 2 1 + 1 

Občanská a etická výchova 1 1 1 1 1 

Fyzika 2 1 2 1 

Chemie 
0 0 2 2 
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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 2 
1 1 0 0 

Tělesná výchova 2 2 2 2 

Praktické činnosti a svět práce 0 + 1 1 1 1 

Volitelné předměty 

Informatika a výpočetní technika 3 
0 1 0 0 

Výtvarné techniky  1 1 1 1 

Domácí nauky  
1 1 0 0 

Digitální technologie 0 0 1 1 

Přírodopis v praxi 1 1 0 0 

Chemie v praxi 0 0 1 1 

Základy gastronomie 0 0 1 1 

Konverzace v anglickém jazyce 0 0 1 1 

 Počet  disponibilních hodin pro volitelné 
předměty 1 2 2  2 

Předměty speciálně pedagogické péče 

Předmět speciálně pedagogické péče 1 0 0 1 

  Počet disponibilních hodin na předměty SPP 1 0 0 1 

 Minimální časová dotace 
25 26 29 24 

 Disponibilní hodiny celkem  
4 4 2 8 

 Celkový počet hodin 
29 30 31 32 
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3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY  

     Ve školním roce 2018/2019 pracovalo ve škole 59 zaměstnanců. S narůstajícím počtem žáků 

školy vyvstala i potřeba navýšení počtu pracovníků – pedagogů. Kromě učitelů prvního a 

druhého stupně to byli také asistenti pedagoga. V tomto školním roce se nepodařilo zcela  

zajistit nové, kvalifikované pracovníky do řad pedagogů prvního i druhého stupně. Na prvním 

stupni vyučovala jedna učitelka bez potřebného vzdělání, další dvě učitelky si vzdělání 

dokončily v průběhu školního roku. Na mateřskou dovolenou odešla ke konci školního roku 

jedna učitelka VV a nahradila ji učitelka s letitou praxí, nicméně bez potřebného 

magisterského vzdělání. Na druhém stupni si dokončuje magisterské vzdělání jeden učitel. 

Tento stav nastal i po opakovaných inzercích a výzvách jak prostřednictvím Úřadu práce, tak i 

přímo na vysokých školách. V následujících letech se situace bude vyvíjet ještě nepříznivěji a 

to z důvodů možných odchodů mladých učitelek na mateřskou dovolenou a starších do 

důchodu. Všichni jmenovaní učitelé bez potřebného vzdělání však měli dlouhodobou 

pedagogickou praxi, takže výuka byla zabezpečena kvalitně. 

     Pozice asistentů pedagoga vykonávaly vychovatelky ze školní družiny, bývalá paní učitelka 

(důchodkyně) a dvě nové asistentky pedagoga s potřebnou kvalifikací.      

     Podobně jako narůstají problémy se sehnáním pedagogů, byly i problémy se zaměstnáním 

kvalitních provozních pracovníků, a to hlavně na pozici uklízečka/uklízeč. Platové zařazení 

těchto zaměstnanců (necelých 14 000 Kč hrubé mzdy za 8 hodin) je nedostačující, neboť 

kvalitní pracovníci na trhu práce v našem regionu na stejné pracovní pozici v soukromém 

sektoru mají mzdy neporovnatelně vyšší. I přes zvýšení tarifních platů a navýšení platové třídy 

(v rámci rozpětí platových tarifů) zůstává tato pracovní pozice málo aktraktivní. Z tohoto 

důvodu se v průběhu roku vystřídalo na pozici uklízečky několik zaměstnanců. Žáci ani učitelé 

však tento fakt na své práci nepoznali, neboť škola zajistila pracovnici (DPP), která v případě 

nutnosti zastupuje nepřítomné uklízečky. 

     FYZICKÉ A PŘEPOČTENÉ OSOBY 

 Úsek školy Počet 
zaměstnanců 

z toho žen Přepočteno 
na plné 

zaměstnance 

Pedagogičtí pracovníci vyučující na 1. 
stupni  

25 22 17,09 

Pedagogičtí pracovníci vyučující na 2. 
stupni 

17 13 10,41 

Pedagogičtí pracovníci ŠD 5 5 3,59 

Pedagogičtí pracovníci MŠ 4 4 4 
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Asistenti pedagoga 6 6 2,50 

Školní psycholog 1 1 0,5 

Speciální pedagog 1 1 0,5 

Vedoucí pracovníci (ředitel, zástupci) 2 2 2 

 Nepedagogičtí pracovníci ZŠ 12 11 8,875 

Nepedagogičtí pracovníci MŠ  2 2 1,75 

  

3.1 PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI – ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

 

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ZŠ – ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 

TITUL PŘÍJMENÍ JMÉNO APROBACE VYUČOVAL/A TŘÍDNÍ 

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

Mgr. Buršíková Vlasta F, M M,F --- 

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

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

PhDr. Hájek Vojtěch D,Z 
IVT, D, Digitální 

technologie 
--- 

Mgr. Houštecká Jitka 1.st. ZŠ AJ 1.st., DN, Prv  --- 

Mgr. Rudolf Hofman TV, 1.stupeň TV, Z  

Mgr. Klímová Jana 1.st. ZŠ 1. st., Hv -2.st. 4.C 

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

Mgr. Kolocová Eliška 1. st. ZŠ 1.st. 5.B 

Mgr. Hana Konopková 1.st. ZŠ 1.st. 2.A 

Bc.    Krejčíková Kateřina Bc. Vychovatelství, SZŠ 1.st. 3.A 

Mgr. Kulasová Monika 1.st. ZŠ 1.st. 3.C 

Mgr. Kyptová Jana TV, Bi TV, Př, Přírodopis v paxi 6.A 

Mgr. Štorchová Petra 1.st. ZŠ 1.st. 5.C 
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Mgr. Michalcová Zdeňka 1.st. ZŠ HV,  ZIn --- 

Mgr. Míšková Lucie 1.st. ZŠ 1.st. 1.C 

Mgr.  Soňa Müllerová 1.st. ZŠ 1.st. 2.B 

Mgr. Pardubská Simona Bi, M, M, P 9.A 

Mgr. Pardubský Ondřej NJ, Z NJ, Z, AJ 6.B 

Mgr. Petrová Jana ČJ, VV ČJ, VV,Pč 8.B 

Mgr. Oto Rosák 1.stupeň ZŠ 1.st. 4.A 

Mgr. Skalická Dagmar 1.st. ZŠ 1. st. 1.B 

Mgr.  Trávnický Jan,  DiS. 1. stupeň ZŠ – Mgr., 
studující D 

Vl 1. st.,  D, Z, DN, 
Základy gastronomie 

8.A 

Mgr. Tyšerová Jana 1. stupeň ZŠ 1.st. 3.B 

Mgr. Valentová Romana AJ, RJ, Z AJ, RJ, Z 7.A 

PaedDr. Vávrová Dana 1.st. ZŠ, 1.st. 5.A 

Mgr. Vortelová Monika VV + 1.st. VV, Pč – 1.st --- 

Ing. Wojnarová Jaroslava Ch Ch, F --- 

Bc. Josef Zdobinský ČJ, ON ČJ, ON --- 
 

3.3  PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI – MATEŘSKÁ ŠKOLA 

VYCHOVATELKY ŠKOLNÍ DRUŽINY 
Příjmení a jméno Zařazení 

Fillnerová Šárka vychovatelka 
Mgr. Lydia Hypšová vychovatelka 

Skramuská Iveta vedoucí vychovatelka 
Suchardová Sabina vychovatelka 

Martina Menšíková 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 - UČITELÉ  

 

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  

 

 

 

 

do 30 let

30 - 39

40 - 49

50 - 59

60 a více
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Věk ZŠ 

 Do 30 let 7 

 Do 40 let  6 
 Do 50 let 7 

 Do 60 let 14 

 Nad  60 let 5 
 Průměrný věk 46,6 

 

3.7 ÚDAJE O NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 

 

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI 
Jméno a příjmení (počet) Zařazení 

Forstová Květa   hlavní účetní 

Seglová Ivana administrativní a spisová pracovnice 

Kubalová Lenka   sekretářka, účetní 

Cidlina Jaroslav  školník 

sedm pracovnic úklid – úsek ZŠ  

jedna pracovnice úklid MŠ 

jedna pracovnice výdejna obědů MŠ 

 

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 5. a 6. dubna 2019. K zápisu a dodatečnému 

zápisu přišlo poprvé 53 dětí, po odkladu 22 dětí, celkem tedy 75 dětí.  Zapsáno bylo 37 dětí 

z poprvé příchozích k zápisu a všech 22 dětí, které byly po odkladu, jedno dítě bylo převedeno 

na jinou školu. Celkem tedy bylo zapsáno v řádném termínu 59 dětí. Žádost o odklad letos 

podali rodiče 15 dětí. Odklady byly kladně vyřízeny po předložení doporučení lékaře a SPC 

nebo PPP. Jako již v minulých letech, tak i nyní bylo přijato hodně žáků, kteří nepatří do našeho 

obvodu, k 31.5.2019 to bylo 25 dětí. 
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4.2 ÚDAJE O POČTECH ŽÁKŮ  K 30.6.2018 

 

K 31. 3. 2019 navštěvoval naši školu 494 žáků, což představuje nárůst o 26 žáků. Na prvním 

stupni již byly v každém ročníku tři paralelní třídy. Počet tříd na prvním stupni se tedy zvýšil o 

jednu na 15 tříd. Na druhém stupni zůstal počet tříd stejný, tj. sedm tříd. Celkově tedy měla 

naše škola 22 tříd. 

třída chlapci děvčata žáků Třídní učitel 

1.A 13 9 22 Mgr. Lenka Kofroňová 

1.B 12 11 23 Mgr. Dagmar Skalická 

1.C 11 13 24 Mgr. Lucie Míšková 

1. ročník 36 33 69  

2.A 11 11 22 Mgr. Hana Konopková 

2.B 9 13 22 Mgr. Soňa Müllerová 

2.C 16 4 20 Mgr. Miloslava Dorčáková 

2. ročník 36 28 64  

3.A 15 9 24 Bc. Kateřina Krejčíková 

3.B 13 12 25 Mgr. Jana Tyšerová 

3.C 11 13 24 Mgr. Monika Kolářová 

3. ročník 39 34 73  

4.A 15 8 23 Mgr. Oto Rosák 

4.B 11 12 23 Mgr. Helena Nosková 

4.C 14 9 23 Mgr. Jana Klímová 

4. ročník 40 29 69  

5.A 11 14 25 PaedDr. Dana Vávrová 

5.B 14 9 23 Mgr. Eliška Kolocová 

5.C 7 14 21 Mgr. Petra Štorchová 

5. ročník 32 37 69  

6.A 8 14 22 Mgr. Jana Kyptová 
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6.B 12 14 26 Mgr. Ondřej Pardubský 

6. ročník 20 28 48  

7.A 7 13 20 Mgr. Romana Valentová 

7.B 10 8 18 Mgr. Rudolf Hofman 

7. ročník 17 21 38  

8.A 10 13 23 Mgr. Jan Trávnický 

8.B 11 9 20 Mgr. Jana Petrová 

8.ročník 21 22 43  

9.A 11 10 21 Mgr. Simona Pardubská 

9. ročník 11 10 21  

celkem 252 242 494  

1. stupeň 183 161 344 

2. stupeň 69 81 150 

  

 

4.3. TABULKA  A GRAF VÝVOJE POČTU ŽÁKŮ  

Vždy k 31.3. daného školního roku 

Rok 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Počet žáků 316 355 399 458 468 494 

Nárůst  2 39 44 59 10 26 
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4.4. ŽÁCI – CIZINCI 

     Město Mladá Boleslav se stalo v posledních letech přímo mezinárodním, což se projevilo i 

ve složení žáků v naší škole. Přibylo žáků – cizinců nebo žáků s odlišným mateřským jazykem. 

Celkem bylo k 31.3.2019 v naší škole 109 cizinců, převážně ze Slovenska. 
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4.5. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

           Zápis do mateřské školy se konal 2. května 2019 od 14.00 do 16.00 hodin. Žádost 

prostřednictvím svých zákonných zástupců podalo21 dětí. Zapsáno bylo 16 dětí.  

Zamítnutých žádosti bylo pět.  

4.6. ÚDAJE O POČTU DĚTÍ V MŠ 

             V mateřské škole byly ve školním roce 2018/2019 dvě třídy - Koťátka (mladší děti) a  

Tygříci (starší děti). Celkový počet dětí byl 48. Z toho Koťátka - 24 a Tygříci - 24. 

 

5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ  

 

5.1 HODNOCENÍ  ŽÁKŮ  

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

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

sumativního, tak i formativního. Učitelé pracovali individuálně s žáky s podpůrnými 

opatřeními. V poslední době přibyli ve škole, stejně jako v jiných školách, žáci z cizojazyčného 

prostředí. I s těmi bylo nutné pracovat individuálně a přizpůsobit formy hodnocení úrovni 

jejich znalosti českého jazyka.  
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5.2 PROSPĚCH ŽÁKŮ PRVNÍ POLOLETÍ  
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5.3. PROSPĚCH ŽÁKŮ  – DRUHÉ POLOLETÍ  
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6. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ  PEDAGOGICKÝCH  A NEPEDAGOGICKÝCH  PRACOVNÍKŮ  

 Ve školním roce 2018/2019 byla preferována společná setkání celého pedagogického 

sboru zaměřená na zapojení se do programu OPVVV „Šablony MŠ a ZŠ“ a Šablon II, na 

formativní hodinocení žáků a na další směřování školy. Kromě pedagogů se vzdělávali také 

nepedagogičtí pracovníci v oblasti svého povolání (hlavní účetní, pracovnice výdejny MŠ, 

sekretářka školy). 

6.1   PŘEHLED VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018    

     V rámci šablon proběhlo školení s názvem „Efektivní učení žáka se speciálními vzdělávacími 

potřebami“. Jednalo se o 8 hodinové školení zaměřené na inkluzivní vzdělávání. Toto školení 

bylo určeno pro 16 podpořených osob a dvě osoby mimo podporu z Šablon.  Dalším společným 

vzděláváním konaným ve škole byl seminář „Formativní hodnocení ve škole“, kterou zde 

pořádala společnost Heuréka. Seminář byl rozdělen do dvou dní v celkové délce 10 hodin a byl 

akreditován MŠMT. 

     Několik učitelů se v tomto školním roce zapojilo do práce metodických kabinetů, jako 

například kabinetu matematiky (3 učitelé), chemie (2 učitelé), prvouky a přírodovědy (5 

učitelů), fyziky (1 učitelka) a BOV (4 učitelé). V rámci těchto kabinetů absolvovali několik 

seminářů. Za podpory Škoda Auto a.s. se uskutečnila i Exkurze učitelů z MB škol, a to do 

jaderné elektrárny Temelín a další exkurze do Muzea matematiky v Drážďanech.  

     Došlo ke společnému setkání pedagogů zaměřenému na vizi školy a další směřování naší 

školy. Toto setkání proběhlo pod vedením koučky a ŘŠ.  

     Někteří učitelé absolvovali samostatně školení ve svých oborech. Byla to školení:  

 Čtenářská gramotnost tvořivě - 2. a 3. ročník ZŠ - celková délka 16 hodin (2 uč.), 

 Čtenářská gramotnost tvořivě – 4. a 5. ročník ZŠ – celková délka 16 hodin (2 uč.), 

 Psaní v 1. třídě - od čáry k psacímu písmu - celková délka 8 hodin (2 uč.), 

 Čtení v 1. třídě – od písmen po čtení s porozuměním – celková délka 8 hodin (2 uč.) 

 Pracovní den Qiido partnerských škol – celková délka 8 hodin (3 uč.) 

 Právní vědomí vychovatele ŠD – celková délka 8 hodin (vedoucí vychovatelka) 
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7. ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A  ŠKOLNÍ DRUŽINA  

7.1   ŠKOLNÍ DRUŽINA  

 

Ve školním roce 2018/2019  bylo otevřeno pět oddělení školní družiny. 

Oddělení Počet účastníků  Vychovatelky 

1 30 Iveta Skramuská 

2 30 Šárka Fillnerová 

3 26 Martina Menšíková 

4 30 Sabina Suchardová 

5 29 Mgr. Lydia Hypšová 

celkem 145  

 

7.2   NABÍDKA KROUŽKŮ 2018/2019 

 

Název kroužku vedoucí 

Turistický kroužek Mgr. Jan Trávnický, DiS. 

Keramika 1 Mgr. Lenka Kofroňová 

Keramika 2 Mgr. Monika Kolářová 

Florbal Mgr. Oto Rosák 

Výtvarný kroužek Mgr. Hana Konopková 

Pohybové hry  Mgr. Petra Štorchová 

Počítačový kroužek Mgr. Zdeňka Michalcová 

Atletika Mgr. Jana Kyptová 

Tenis Mgr. Rudolf Hofman 

MŠ Angličtina Mgr. Helena Nosková 

Lego Externí vedoucí 

Veselá věda Externí vedoucí 
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8. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI  A DALŠÍCH KONTROL  

          Ve školním roce 2018/2019  nebyla ve škole provedena inspekční činnost ČŠI. Byly 

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

kontrol. Veškeré kontroly dopadly velmi dobře, bez větších výtek. Co se týče kontrol herních 

prvků a nářadí v tělocvičně, je ihned po kontrole zván servis, který odstraňuje nalezené drobné 

nedostatky.  

     V měsíci květnu proběhla kontrola ze stran zástupců krajské hygienické stanice. Shledala 

jen drobné nedostatky, které byly odstraněny na místě, případně do daného termínu 

(zakoupení dvojdřezu do učebny VV, zavedení přívodu studené vody do učebny keramiky – 

tekla zde jen vlažná a teplá voda). 

9. ŽÁCI SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI  

 

          Ve škole se vzdělávalo 62 žáků s podpůrnými opatřeními. Ve škole pracovalo 5 asistentů 

pedagoga, kteří byli přiděleni k žákům na základě doporučení PPP. 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.  

     Pro žáky se speciálními potřebami byla realizována tato podpůrná opatření vyplývající 

z doporučení PPP: 

o Předmět speciálně pedagogické péče – realizováno z disponibilních hodit speciálním 

pedagogem, 

o Intervence – odpolední aktivita vedená pedagogem, 

o asistent pedagoga, 

     Kromě žáků s podpůrnými opatřeními je na škole značné množství žáků s jiným mateřským 

jazykem než českým. Někteří z nich při nástupu do naší školy vůbec neuměli česky. Pro tyto 

žáky byly využity následující formy podpory: 

o Český jazyk pro žáky z cizojazyčného prostředí – odpolední schůzky – podpořeno bylo 

celkem 12 žáků. Tato aktivita byla financována za podpory firmy Škoda Auto – projekt 

Výuka ČJ pro cizince. 

o Doučování ČJ – tato aktivita byla financována z projektu Šablony I. 

o U žáků s doporučením PPP byla realizována výuka českého jazyka v dotaci 3 hodiny 

týdně. Tento český jazyk byl realizován v dopoledních hodinách, kdy tito žáci 

absolvovali předmět český jazyk mimo svou kmenovou třídu. 
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     Pro žáky s problémy v oblasti komunikace s ostatními žáky, socializaci aj. byla zřízena 

Podpůrná skupina, která se pod vedením školní psycholožky a metodika prevence scházela 

každý týden. 

     Pro čtyři žáky byla zařízena dotace školního stravování, kdy jim jsou obědy hrazeny v plné 

výši. K tomuto přispěl finanční dar od sdružení Women for women.  

10. AKTIVITY ŠKOLY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

 

10.1. ŠKOLNÍ PARLAMENT  

     Školní parlament se scházel jedenkrát měsíčně. Na svých zasedáních se zabýval chodem 

školy, prostředím ve škole. Došlo k dvěma kolům rozhodování o participaci na hospodaření 

(příspěvek 30 000 Kč od zřizovatele). Z úvodních návrhů tříd vybrali členové parlamentu tři, 

které postoupí do hlavního hlasování na podzim.  Jedná se o tyto návrhy: 

 Aquabary na chodby, 

 skříňky s hrami na chodby 1. stupně, 

 vybavení Bláhova sálu na trávení velkých a poledních přestávek. 

   Pro příští školní roku bude nutné zlepšit práci parlamentu a počítáme i se spoluprací 

s jiným žákovským parlamentem. 

10.2. ZAHRANIČNÍ ZÁJEZDY A  VÝJEZDY  

 

     Ve školním roce 2018/2019 se konal zájezd do Anglie. Třináct žáků a dva pedagogičtí 

pracovníci vyjeli v rámci zájezdu CK Royal do města Plymouth. V rámci pobytu se žáci zúčastnili 

výuky, byl pro ně připraven poznávací program a  přespávali v rodinách. Program byl velmi 

zajímavý, plný zajímavých poznávacích zájezdů. Učitelky I žáci si chválili průvodkyni, která dle 

jejich slov byla zatím nejlepší, kterou kdy měli. Dozvěděli se od ní i spoustu zajímavostí nad 

rámec průvodce. Pobyt dětí v rodinách se obešel bez problémů.  

 

10.3. DALŠÍ  MIMOŠKOLNÍ  AKTIVITY  

         

AKCE PRO ŽÁKY ZŠ    

             
     V následujícím přehledu jsou některé akce, které se uskutečnily v průběhu školního roku, 
informace o dalších akcích jsou umístěny v přiložených záznamech ze školní kroniky.  
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OZDRAVNÉ POBYTY A KURZY 

 

     Třicet dva žáků 7. a 8. ročníků se v tomto školním roce zúčastnilo únorového týdenního 

lyžařského kurzu v Pasekách nad Jizerou pod vedením učitelů tělesné výchovy a lyžařských 

instruktorů Mgr. Jany Kyptové, Mgr. Jana Trávnického a vedoucího kurzu Mgr. Rudolfa 

Hofmana.  

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.   

SPORTOVNÍ AKCE A SOUTĚŽE  

První stupeň 

     Žáci prvního stupně, konkrétně prvních a druhých tříd se v podzimních a jarních měsících 

účastnili povinného plaveckého výcviku v městském bazénu.  

     Ve třídách s rozšířenou výukou TV probíhala výuka bruslení jak na ledě, tak i na in-line 

bruslích pod vedením zkušené trenérky. Bruslení na lední ploše jako vždy zakončil karneval na 

ledě. Kromě tohoto bruslení, které je součástí ŠVP navštívili žáci některých tříd i bruslení u 

Muzea Škoda Auto.  

     Již několik let dochází do naší školy trenéři basketbalu, kteří s žáky třetích a čtvrtých tříd 

trénují základy tohoto sportu. Nakonec se zástupci žáků naší školy utkali s žáky jiných škol 

v malém turnaji. 

     Novinkou tohoto školního roku bylo zapojení se naší školy do nového sportu – házené. Na 

školu několikrát zavítal pan Radovan Kábrt – trenér házené – a s našimi žáky nacvičoval základy 

tohoto sportu. V jarních měsících se konal turnaj v miniházené, které se zúčastnily 3 školy. 

Žáky tento sport velmi bavil a jsme připraveni se zúčastnit i dalších ročníků. Od oddílu házené 

škola získala i podporu pro rozvoj tohoto sportu, a to dvě přenosné (skládací) branky. 

     Jako každoročně, tak i letos jsme se s několika třídami zúčastnili také charitativního běhu 

Teribear v lesoparku Štěpánka.   

     Zpestřením výuky byly návštěvy třetích tříd ve sportovním centru, kde využili fitness 

trampolínek a žáci si na nich zacvičili. 
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Druhý stupeň 

UČÍME SE JINAK  

 

V tomto školním roce jsme zpestříli výuku na druhém stupni projektem s názvem „Učíme se 

jinak“. Cílem projektu bylo prohloubení dovedností a znalostí žáků ve zvoleném předmětu či 

průřezovém tématu, zvláště pak zdokonalování dovedností pracovat s informacemi, 

zpracovávat je a prezentovat. Do projektu se zapojili všichni žáci II. stupně. V září si vybrali   

z nabídky témat podle svého zájmu. Projekt obsahoval tři zážitkové dny a jeden den 

vzájemného sdílení. Dny měly užší vazbu na jeden z vyučovacích předmětů, vzdělávací oblast 

nebo průřezové téma. Současně se prostřednictvím práce v jednotlivých oborech utvářely a 

rozvíjely u žáků všechny klíčové kompetence. Ve dnu věnovaném sdílení se žáci sešli ve svých 

kmenových třídách a seznámili se navzájem se svými zážitky a výslednou prací.  

Výstupem projektu byla tzv. Projektová práce, ve které žáci zpracovávali téma, na které se 

přihlásili. Žáci devátých ročníků potom, kromě projektové práce, zpracovávali prezentaci, 

kterou obhajovali před komisí složenou ze zástupců vedení školy, učitelů ČJ a učitele 

informatiky. 

Témata zážitkových dní byla: 

 Co se dovíme o Mladoboleslavsku s výstupem v angličtině - vycházka, výlet, exkurze do 

dvou hal v závodě Škoda Auto.  

 Po stopách českého a československého letectví - letecké muzeum Kbely, Národní 

technické muzeum Praha, Muzeum Metoděje Vlacha Mladá Boleslav.  

 Poznej naše město - tři vycházky za historií, současností a přírodou našeho města - 

Muzeum Mladoboleslavska, Škoda Muzeum, vycházka do přírody.  

 Jak se vyrábí potraviny - exkurze cukrovar a expozice Dobrovice, pivovar Nymburk, 

zpracování sýrů Pěnčín.  

 Příroda v okolí MB - chráněné území Radouč, Bousov - stezka kolem rybníka s průvodcem, 

poznávání okolí řeky Jizery z lodí.  

 Přesahy - co se do hodiny VV nevešlo - experimentování s drátem, uhlem a barvami.  

 Vrcholový sport z pohledu mladého reportéra - trénink fotbalistů z pohledu reportéra, 

trénink - zátěžové testy, přednáška, zdravý jídelníček.  

 Trestní řízení - exkurze Pankrácká věznice, Policejní muzeum v Praze, Krajský soud v Praze.  
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ROZVOJ TĚLESNÉ ZDATNOSTI 

 

     Kabinet Tv ve spolupráci s žáky druhého stupně v květnu připravil sportovní atletický den 

pro žáky I. stupně, zde si žáci vyzkoušeli skok daleký, hod kriketovým míčkem, vytrvalostní běh 

a sprint na 50 m. Nejlepší žáci podle změřených výkonů byli oceněni medailemi a diplomy při 

slavnostním vyhodnocení v tělocvičně školy.   

     V měsíci červnu proběhlo vodácké odpoledně pro 6. a 7. třídy, zde si žáci prohlédli nově 

vybudovanou vodáckou klubovnu a seznámili se základními pojmy vodácké abecedy. 

     Chlapci 6. – 9. tříd se zúčastnili okresních soutěží AŠSK v malé kopané (11. místo), 

v basketbalu (7. místo), florbale (9. - 12. místo). Dívky obsadily pěkné 4. místo v okrese ve 

florbalovém turnaji. Čtyři školní žákovská družstva se zúčastnila každoročních atletických 

závodů Poháru rozhlasu, zde obsadili krásné 5. místo chlapci 7. – 9. ročníků. 

     Kabinet TV organizoval okresní kolo ve vybíjené dívek. Dívky v kategorii II. (4. – 5. tříd), 

vybojovaly krásné 1. místo a postup do krajského kola. Dále kabinet Tv ve spolupráci s žáky 

organizoval v tělocvičnách a atletickém areálu okresní kolo OVOV (Odznak všestrannosti 

olympijských vítězů). Naši žáci dokázali vyhrát věkovou kategorii (1 dívka) a obsadit 2. místo 

(1 chlapec), dále jsme získali i dvě 4. místa. Naše družstva obsadila 6. a 8. místo z 15 družstev.   

     Ve školním roce kabinet TV uspořádal pro I. stupeň školní turnaje ve florbale a vybíjené, pro 

dívky i chlapce II. stupně turnaje v sálové kopané, basketbalu a florbalu. Nově se žáci seznámili 

se základy a pravidly v rozvíjejících se sportech – frisbee a softbal. Žákům byly nabídnuty 

kroužky atletiky, tenisu. 

      

TURISTICKÝ KROUŽEK  

Ve školním roce 2018/2019 oslavil turistický kroužek již 4. ročník svého trvání. I v tomto 

školním roce bylo uskutečněno deset celodenních výletů pro žáky 8. ZŠ, rodiče, prarodiče, 

učitele a přátelé školy. Průvodcem po krajinách českých byl jako v minulých letech Mgr. Jan 

Trávnický DiS. Dá se říci, že v tomto školním  se již vytvořila ustálená skupina turistů. Turistický 

kroužek se tak stává spojnicí mezi školou a částí rodičů. Podporuje větší spolupráci rodiny a 

školy a zájem rodičů o dění ve škole, třídě a ve volném čase. Smyslem turistického kroužku je 

podnítit zájem žáků a zúčastněných dospělých o region Mladoboleslavska, 

Mnichovohradišťska, Turnovska a přilehlého okolí z hlediska historického vývoje a přírodních 

krás. Minulá staletí zanechala v celém kraji bezpočet dokladů hmotné a duchovní kultury 

zdejších obyvatel, které jsou předmětem obdivu návštěvníků.  

Turistický kroužek spolupracuje již dva roky i s Klubem českých turistů v Mladé 

Boleslavi. Spolupráce kroužku byla navázána s místopředsedkyní Středočeské oblasti KČT, 

která se několikrát výletů zúčastnila a obohatila účastníky o informace práce značkaře a 

průvodce výletů. Velký zájem KČT Mladá Boleslav je o mladé turisty, kteří by jednou převzali 
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štafetu této záslužné činnosti. Společně jsme tak oslavili 130. výročí vzniku KČT v českých 

zemích (r. 1888) a 100. výročí založení KČT v Mladé Boleslavi (r. 1919 a první výlet na Trosky). 

VOLBA POVOLÁNÍ  

V rámci výchovy k volbě povolání se naši žáci zúčastnili několika exkurzí do středních 

odborných škol a středních odborných učilišť. Rodiče a žáci mohli konzultovat volbu povolání, 

přípravu na přijímací řízení, vyplňování přihlášek, převzetí rozhodnutí o přijímacím řízení a 

předávání zápisových lístků s výchovným poradcem pro kariérové poradenství každé pondělí 

v odpoledních hodinách. Byly uspořádány dvě schůzky s výchovným poradcem v termínu 

třídních schůzek. 

Ve školním roce 2018/2019 se hlásilo 5 žáků z 5. ročníku na osmileté gymnázium, ze 7. 

ročníku vycházela 1 žákyně, z 8. ročníku vycházeli 2 žáci a z 9. ročníku vycházelo 21 žáků. 

Exkurze do škol: 

 SOŠ a SOU Mladá Boleslav, Jičínská tř. 

 Integrovaná střední škola Na Karmeli Mladá Boleslav 

 Střední průmyslová škola Mladá Boleslav 

 Obchodní akademie, VOŠ a Jazyková škola Mladá Boleslav 

 Střední zdravotnická škola a VOŠz Mladá Boleslav 

 Střední škola gastronomie a hotelnictví Mladá Boleslav 

 SOŠ a SOU Škoda Auto Mladá Boleslav 

 Boleslavská soukromá střední škola a ZŠ, s.r.o., Mladá Boleslav 

 Střední škola uměleckořemeslná a oděvní s.r.o., Střední škola designu interiéru s.r.o., 

Liberec – Kateřinky. 

Návštěva škol ve vyučování: 

 Střední škola uměleckořemeslná a oděvní s.r.o., Střední škola designu interiéru s.r.o., 

Liberec – Kateřinky: podpora technického vzdělávání, praktická ukázka výroby 

v hodinách pracovních činností pro žáky 2. stupně ZŠ, 

 Integrovaná střední škola Na Karmeli Mladá Boleslav, 

 Střední škola gastronomie a hotelnictví Mladá Boleslav, 

 Česká lesnická akademie Trutnov: podpora environmentální výchovy, praktická ukázka 

myslivosti a péče o les, hospodaření v lesích národního parku KRNAP (rozšiřující učivo 

přírodovědy ve 4. ročníku a přírodopisu na 2. stupni ZŠ). 

Další aktivity podporující volbu povolání: 

 Schůzka výchovných poradců základních škol se zástupci gymnázií, středních 

odborných škol a středních odborných učilišť – Úřad práce Mladá Boleslav, 
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 výstava studijních a učebních oborů pro školní rok 2019/2020 v Domě kultury Mladá 

Boleslav – návštěva vycházejících žáků s třídní učitelkou a následně s rodiči, 

 návštěva Úřadu práce Mladá Boleslav – poradenství a další vzdělávání, beseda 

s metodičkou volby povolání, učební program volby povolání.  

OLYMPIÁDY A DALŠÍ SOUTĚŽE  

 
Ve školním roce 2018/2019 se naše škola zúčastnila následujících soutěží: 

 
 matematické soutěže - školní kola soutěží:  

o Klokan, 
o Pythagoriáda,  
o matematická olympiáda, 

 soutěže v cizích jazycích – konverzační soutěž, 
 dějepisná olympiáda, 
 dopravní soutěž, 
 přírodovědné soutěže – Přírodovědný klokan, 
 výtvarné soutěže. 

 

SBĚRY  PAPÍRU, TŘÍDĚNÍ ODPADU A DALŠÍ  

          Ve školním roce 2018/2019 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 v některých třídách také papírové krabice, 

které jsme využili jako koše na papír. Ve vestibulu školy je umístěn červený kontejner na staré 

rozbité a vyřazené elektrické přístroje, dále krabice na prázdné baterie a sběrné nádoby na 

hliník.  

Žáci prvního stupně, konkrétně prvních a druhých tříd se účastnili povinného plaveckého 

výcviku v městském bazénu.  

     Ve třídách s rozšířenou výukou TV probíhala výuka bruslení jak na ledě, tak i na in-line 

bruslích pod vedením zkušené trenérky. Bruslení na lední ploše jako vždy zakončil karneval na 

http://pomoc-pro-nikyskovu-lecbu.webnode.cz/
http://pomoc-pro-nikyskovu-lecbu.webnode.cz/
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ledě. Kromě tohoto bruslení, které je součástí ŠVP navštívili žáci některých tříd i bruslení u 

Muzea Škoda Auto.  

     Jako každoročně, tak i letos jsme se s několika třídami zúčastnili charitativního běhu 

Teribear v lesoparku Štěpánka.   

     Zpestřením výuky byly návštěvy třetích tříd ve sportovním centru, kde využili fitness 

trampolínek a žáci si na nich zacvičili. 

 

10.4. AKCE TŘÍD MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

ZÁŘÍ 

   V měsíci září děti ze třídy Koťátka 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. Celý měsíc ve třídách děti se adaptovaly dle svých individualit. Děti ze třídy 

„Tygříků“ byly pozvány na vítání občánků, kde vystoupily se svými básničkami a písničkami 

pro narozené občánky našeho města. 

Akce: 

 Třídní schůzka rodičů 

 Vítání občánků 

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, hrál si 
na hřišti, do MŠ přijelo divadélko s podzimní pohádkou. Celý měsíc děti vyráběly a malovaly 
vše, co se týká podzimu, pouštěly draky. Tato radostná událost byla dětmi namalována 
vodovými barvami.  
 Na závěr tohoto měsíce třída "Tygříků" vyrazila na tematickou vycházku do přírody. Děti zde 
pozorovaly stromy, ptáky, zvířata, ale také zvířátkům donesly celý koš kaštanů a žaludů. Na 
závěr tohoto měsíce děti ze třídy „Tygříků“ a „Koťátek“ pouštěly papírové draky. Třída 
„Tygříků“ poprvé v tomto školním roce navštívila město Jičín a to plavecký bazén. 

Akce: 

 Loutkové divadlo s podzimní pohádkou 

 Podzimní procházka do lesoparku 

 Pouštění draků 
 Plavání v Jičíně 
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LISTOPAD 

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

připravovat na blížící se Vánoce. Opět do mateřské školy zavítalo divadélko „Koloběžka“ 

s loutkovou pohádkou „Trampoty čerta Huberta“. Do školky přijel pan fotograf s vánoční 

tématikou. Opět starší děti zavítaly na tématickou vycházku do lesoparku, kde sbíraly různé 

přírodniny k dalšímu vyrábění ve školce. 

Akce: 

 Loutkové divadlo s pohádkou “Trampoty čerta Huberta” – divadélko “Koloběžka” 

 Fotografování s vánoční tématikou – obě třídy  

 Tématická vycházka 

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. V tomto měsíci třída 

předškoláků také navštívila třídu děti ve ZŠ, kde si společně zazpívaly vánoční koledy. Děti ze 

třídy „Tygříků“ společně s paní učitelkou pekly vánoční cukroví. Těsně před vánočními svátky 

děti si rozbalovaly vánoční dárečky pod vánočním stromkem. I mateřská škola se podílela se 

svými výrobky na vánočním jarmarku.  

Akce: 

 Mikulášská nadílka ve třídě Koťátek pro obě třídy  

 Návštěva ZŠ 

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

 Staročeské Vánoce – vyrábění dětí v EC, seznamování s adventem 

 Divadelní představení v mateřské škole – obě třídy  

 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/  

 Vánoční jarmark  

LEDEN 

     Leden byl ve znamení nejen klidné povánoční atmosféry. V tomto zimním měsíci děti 

z naší školky začaly docházet pravidelně 5x do solné jeskyně. Děti ze třídy „Tygříků“ 
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v tělocvičně v ZŠ cvičily s dětmi z 5. B. Tyto děti měly připravené pro naše děti soutěživé 

úkoly. Do školky také zavítalo divadlo „Pernštejn“ se svými krásnými loutkami a s pohádkou 

„Strach má velké oči“. 

Akce:  

 Solná jeskyně – obě třídy mateřské školy 

 Cvičení dětí ze třídy “Tygříků” – soutěžení v tělocvičně 

 Divadlo “Pernštejn” – “Strach má velké oči” 

ÚNOR 

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

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

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

příběhem. Předškoláci navštívili městské divadlo, kde viděli pohádku „O pyšné princezně“.  V 

tomto měsíci zavítala do školky opět loutková pohádka, děti měly také připravené krásné 

masky na masopustní dopoledne ve školce. V tomto období se předškolní děti ještě více začaly 

připravovat na školní docházku. V tomto měsíci také předškoláci byli v plaveckém bazénu 

v Jičíně, kde se seznamovali s vodní hrou. Dále ve třídě „Tygříků“ byla uskutečněna třídní 

schůzka pro rodiče předškoláků, a to s budoucími p. učitelkami, které odpovídaly na dotazy 

ohledně základní školy. Také zde byla školní psycholožka, která mile také debatovala s rodiči 

ohledně první třídy. Děti opět jely do plaveckého bazénu do Jičína. 

     Akce: 

 Divadelní představení v mateřské škole (obě třídy) – s pohádkou “Princezna Žabka” 

 Městské divadlo – pohádka “Pyšná princezna” 

 Rodičovská schůzka pro předškoláky 

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

 Návštěva ZŠ  

 Plavání v Jičíně 

 Solná jeskyně 

BŘEZEN  

     Březen prožily děti velmi pestře. Tygříci jeli do plaveckého bazénu v Jičíně.  Předškoláci 

navštívili „Městskou knihovnu“, kde se seznamovali s různými knihami. Soustředěně 

poslouchali četbu a posléze se rozvinula diskuze na toto téma. 

Akce: 

 Plavání předškoláků v Jičíně  

 Solná jeskyně 

 Návštěva v knihovně 
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DUBEN  

     V tomto měsíci děti od předškoláků opět vyrazily plavat do Jičína. Opět k nám zavítalo 

divadélko“Kašpárek“ s pohádkou „Jak vodníček uklízel rybníček. Také nás navštívil pan 

fotograf s jarním tématem a společnou fotografií pro obě třídy. Děti ze třídy „Tygříků“ 

navštívily lidovou školu umění, kde se seznámily s hrou na různé hudební nástroje. V tomto 

měsíci předškoláci šli k zápisu do ZŠ. Celá mateřská škola jela na výlet do Zooparku „Radonice 

u Prahy“. Celý měsíc děti vyráběly různé velikonoční dekorace. 

Akce: 

 Plavání v Jičíně 

 Divadélko “Kašpárek” s pohádkou “Jak vodníček uklízel rybníček” 

 Zápis do ZŠ 

 Výlet Zoopark 

 Výchovný concert 

KVĚTEN 

     Jaro a jarní příroda provázely děti z MŠ po celý květen. Nechyběli pejsci, divadelní 

představení, výlety do přírody, pohádky.  Děti ze třídy „Tygříků“ se účastnily pohádkových 

soutěží v lesoparku „Štěpánka“ a také opět vystoupily v pečovatelském domě s pásmem písní, 

básní a scének pro babičky. Opět děti z „Tygříků“ jely do plaveckého bazénu do Jičína. Poslední 

den v tomto měsíci pro naše děti bylo připraveno dopoledne s různými soutěžemi ke svátku 

dětí. Výlet do města Benátek nad Jizerou do „Muzea hraček“. V mateřské škole proběhl zápis 

nových dětiček. 

Akce: 

 Živí pejsci na zahradě mateřské školy – bezpečné chování dětí 

 Divadelní představení v mateřské škole (obě třídy) - loutková pohádka „Na návštěvě v 
Broučkově“ divadélko Koloběžka  

 Zápis do MŠ 

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

 Kouzelný les – park “Štěpánka” – třída “Tygříků” 

 Výlet – Muzeum Hraček v Benátkách nad Jizerou 

 Jičín – plavecký bazén 

ČERVEN 

     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 nejen ve dne, ale i v noci, protože zde přespali. Děti z celé mateřské školy navštívily 

boleslavskou záchranku. Opět jsme přivítali naše nejmenší občánky básničkami a písničkami. 
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Poslední plavání si opět užily děti ze třídy „Tygříků“. Děti z tygříkové třídy také v tomto měsíci 

zavítaly do Kněžmosta ke koníkům a také byly v kravíně, kde se rodila malá telátka. 

Akce: 

 Divadélko „Kašpárek“ – pohádka „Dobrodružství z louky” 

 Polodenní výlet (celá mateřská škola) – Loučeň - labyrinty 

 Rozloučení s předškoláky – představení pro rodiče, pasování na školáky a spaní  
v mateřské škole (předškoláci), 

 Záchranka v Mladé Boleslavi 

 Kněžmost - koně 

 Plavání v Jičíně 

 Vítání občánků 

 Kravín - teletník 

    Kromě výše uvedených akcí děti navštěvovaly po celý školní rok kroužek hry na zobcovou 
flétnu a anglický kroužek pod vedením paní učitelky ze ZŠ. 

10.5. AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY  

     Ve školním roce 2018/2019 měla školní družina pro své účastníky připraveno mnoho 

zajímavých akcí. Kromě klasické práce v družině, si paní vychovatelky připravily i několik 

projektů a tematicky zaměřených akcí. 

Pro děti byly připraveny mimo jiné tyto projekty a akce: 

ŘÍJEN  

 Drakiáda – již tradiční akce, při níž děti pouští draky v okolí školy, kromě zábavy jsou 

jim odměnou i diplomy. 

PROSINEC  

 Mikulášská diskotéka se soutěžemi, 

 Vánoční jarmark – stánek ŠD.  

ÚNOR   

 Dětský karneval s vyhlášením nejlepších masek. 

BŘEZEN 

 Příprava dárků pro budoucí prvňáčky. 

DUBEN  
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 Čarodějnický slet s tancem a soutěžemi - hravé odpoledne se soutěžemi a cenami, 

hudbou a tancem. 

KVĚTEN   

 Den matek – výroba přáníček. 

ČERVEN  

 Dětský den v ŠD – drobné soutěže s odměnami.   

 

 

10.6. SPOLUPRÁCE S  MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI  

 
     V tomto školním roce pokracovala vzájemná setkávání žáků ZŠ a dětí z MŠ pod názvem 
Školka ve škole (MŠ v ZŠ). V rámci těchto akcí žáci 2. a 3. tříd připravili pro děti z mateřských 
škol tematicky zaměřená dopoledne (vždy 2 hodiny). Tato dopoledne navštívily třídy z MŠ při 
8. ZŠ, KinderGarten a MŠ Čtyřlístek. 

     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 

maminky. Následně jim byly výrobky vypáleny ve školní keramické peci. Tuto službu využila 

MŠ při 8. ZŠ a MŠ Beruška.  

     Pro předškoláky byly opět nabízeny odpolední dílničky pod názvem “Škola je kamarád“,  

zaměřené na celkový rozvoj dítěte před nástupem do školy. V dílničkách si děti zvykaly na 

školu, zkoušely si uvolňovací cviky ruky, zlepšovaly své matematické představy, soustředění a 

uvolnění aj. Celkem proběhlo 10 dílniček. Rodiče přihlašovali své děti buď na všechny 

dílničky, nebo jen na vybrané – podle toho, jaké téma dílna nabízela. Tato aktivita byla 

rodičům poskytována bezplatně.  

11. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ  

 

11.1  ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE 

 

          Školním metodikem prevence byl ve školním roce 2018/2019 Mgr. Oto Rosák. Pan učitel 

se pravidelně účastnil setkání školních metodiků prevence. Spolupracoval se školní 

psycholožkou i PPP. Každý týden probíhaly schůzky školního poradenského pracoviště, jehož 

je metodik prevence členem. 
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     K zajištění pomoci žákům s problémovým chováním („oběti, agresoři“) byla znovu otevřena 

tzv. Růstová skupina, kde pod vedením metodika prevence a školní psycholožky probíhaly 

aktivity vedoucí k eliminování problémů. Skupina se scházela jedenkrát týdně. 

 

11.2  ŠKOLNÍ PSYCHOLOG  

 

          Ve školním roce 2018/2019 pokračovala v práci na naší škole 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  

 

Škola spolupracovala s nadací Šance pro děti. K prevenci patologických jevů sloužily i 

třídnické hodiny, organizované jedenkrát měsíčně pod vedením školní psycholožky a třídního 

učitele. Škola využila nabídky preventivního programu pro dívky s názvem Čas proměn a pro 

chlapce s názvem Na startu MUŽnosti.  Dále škola spolupracovala se sdružením Slánka, 

zabývajícím se prevencí sociálně patologických jevů. Ti uspořádali preventivní programy 

zaměřené na předcházení kyberšikany (Kybersvět - MEDIÁLNÍ DŽUNGLE 7. ročník), programy na 

posílení zdravého sebevědomí žáků a uvědomění vlastní hodnoty v období dospívání (PUBERŤÁCI 6. 

ročník). Kromě výše uvedených škola spolupracovala i s městskou policií. Pod vedením lektora 

pana Kubaly proběhl program (Ne)bezpečný internet, zaměřený na rizika používání internetu 

a sociálních sítí. To, že není jednoduché žít s handicapem, ale že tito lidé dokáží až neuvěřitelné 

věci, mohli žáci některých tříd vidět v programu Slunce svítí všem, který si připravily děti 

z Centra péče o postižené. Malé žáky (druháky) navštívil se svým programem zaměřeným na 

požární ochranu Hasík. 
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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. Velmi dobrá byla také 

spolupráce s OSPOD, která ve školním roce 2018/2019 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.  

K prevenci patologických jevů sloužila také tzv. růstová podpůrná skupina žáků, kam 

docházeli žáci s problémy se socializací či začleněním se do kolektivu. 

 

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. 

 

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. Zákaz nošení, držení, 

distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy obsahuje i školní řád.  

     K posílení prevence proti patologickým jevům slouží i nabídka školních aktivit. Škola tyto 

aktivity nabízela 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, vědecké bádání a zkoumání atp. 

             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, speciální pedagožky, školní psycholožky a ředitelky školy. Vzhledem k výborné 

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

problémů prodiskutovávat se zákonnými zástupci. Jako v minulých zprávách je však i nyní 

třeba uvést, že se vyskytují i zákonní zástupci, kteří i na mnohé vyzvání školu nenavštíví, 

neberou telefony a nejeví žádný zájem o práci svých dětí. 

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

kdykoli se na něj obrátili.  
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11.6   VÝCHOVNÝ PORADCE 

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

Výchovná poradkyně zajišťovala pomoc dětem s podpůrnými opatřeními, cizincům a žákům ze 

sociálně málo podnětného prostředí.  Zároveň byla koordinátorkou pro inkluzi. Pravidelně se 

scházela v rámci školního poradenského pracoviště s ředitelkou školy, školní psycholožkou, 

školní speciální pedagožkou a metodikem prevence. Dále jednou měsíčně probíhaly schůzky 

výchovné poradkyně a školní psycholožky s asistentkami pedagoga. Na těchto schůzkách 

prodiskutovávaly pokroky jednotlivých žáků a  

  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 sloužícími k nápravě poruch učení – dyslexie, 

dysortografie. Pro žáky s OMJ byly opět zakoupeny specializované učebnice. 

 

 

18.7. KARIÉROVÝ PORADCE  

         Kariérový poradce Mgr. Jan Trávnický DiS. pracoval po celý školní rok nejen s žáky 9. třídy, 

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

některých škol (viz kapitola 10.3. – volba povolání).  

 

12. PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  

 

ÚČAST NA AKCÍCH K  OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ                

     Environmentální vzdělávání měla v tomto školním roce na starost opět 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, např. Zvířátka na statku žáci 2.BVčelí domeček pro žáky 2.C. 

Pochopit lépe společenstva pomohl např.projekt mravenec ve druhých třídách. Jako 

každoročně jsme se účastnili projektu pořádaného v rámci akce Zeměfest, kdy se naši žáci 

zapojili do projektu „Co se děje pod zemí“, který pořádalo Ekocentrum Zahrada DDM. V této 

soutěži jsme získali dvě 1. místa v obou kategoriích (mladší žáci a starší žáci). Dále žáci vlastní 

prací pomáhali udržovat okolní přírodu, například péčí o zeleň ve škole nebo v rámci akcí ČSOP 

Klenice. Vztah  k přírodě si spolu s rodiči upevňovali i na akcích turistického kroužku. Exkurze 

druhých tříd proběhla v MiniZOO Malá Chuchle, návštěva výstavy hub v Domě kultury 
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obohatila žáky 4.B, žáci 8.B navštívili čističku odpadních vod. Probíhaly  

i přírodovědné vycházky. 

      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. Porovnávat vztah 

obyvatel k životnímu prostředí se stavem v jiných zemích mohli na zeměpisné přednášce. 

    Žáci druhého stupně v rámci výletu za odměnu poznávali mořské živočichy na exkurzi do 

Podmořského světa na pražském Výstavišti, žáci různých ročníků byli na školních výletech 

v přírodě, někteří navštívili Ekopark Liberec nebo ZOO či Botanickou zahradu. 

 

METODICKÝ KABINET PŘÍRODOVĚDY A PRVOUKY  

     Naše škola se ve školním roce 2018/2019 stala garantem DVPP v oblasti přírodovědy a 

prvouky. Vedeme metocický kabinet Prv a Př pro učitele z mladoboleslavských škol. V rámci 

práce kabinetu došlo ke dvěma odpoledním setkání nad tématem badatelsky orientovaná 

výuka, pod vedením lektorek z organizace Tereza. Na těchto setkáních se učitelé dověděli 

základy o BOV, vyzkoušeli si některé metody a získali materiály a kontakty k výuce. Na závěr 

proběhla v jarních měsících dvoudenní exkurze (20 učitelů) do Domu přírody v Dolánkách a na 

Stezku korunami stromů v Jánských Lázních. Všichni učitelé se o náplni a práci kabinetu 

vyjadřovali kladně a již předem se zajímali o další rok. Je nutné dodat, že tento metodický 

kabinet může pracovat díky finanční podpoře od firmy Škoda Auto a.s., která financovala 

veškerou práci kabinetu.      

 

13.  PREVENCE RIZIK, ŠKOLNÍ ÚRAZY  

 

13.1  ŠKOLNÍ ÚRAZY  

POČET  ÚRAZŮ 

 

Počet záznamů v knize úrazů 49 

Počet odeslaných záznamů o úrazech (registrované úrazy) 6 
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VYHODNOCENÍ ÚRAZŮ  

 

Místo úrazu Počet úrazů 

V hodinách tělesné výchovy 30 

V ostatních vyučovacích předmětech 6 

Výlety a exkurze, cvičení v přírodě, bruslení, sportovní soutěže 2 

Lyžařské kurzy 0 

Výuka plavání 0 

Zimní stadion 0 

Přestávky ve škole 10 

Mateřská škola 1 

Školní družina 0 

 

13.2  PREVENCE RIZIK  

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

 Pravidelné školení pracovníků – BOZP, 

 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. 
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AKCE K PREVENCI RIZIK 

     Prevenci rizik se věnovaly objednané školní programy pro žáky, jako byl Hasík (2.třídy – 

požární ochrana), Ne-bezpečný internet (Městská policie Mladá Boleslav pro žáky 5. až 9. 

ročníku). Přednáška PČR pro žáky 8. a 9. ročníku.  Programy organizace Slánka zaměřené na 

vzájemné vztahy a komunikaci a na návykové látky. Návštěva střední zdravotnické školy a 

beseda s jejími žákyněmi (ochrana zdraví). Účast a spolupráce při organizaci oblastní 

dopravní soutěže a spolupráce s dopravním hřištěm umístěným v areálu školy. 

 

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 2018/2019 pracovala školská rada ve složení platném od voleb ze dne 15. 

11. 2017: zástupci zřizovatele – Alena Zítková a Monika Kroupová, zástupci rodičů – PharmDr. 

Marta Kočová a Mgr. Jiřina Rygerová, zástupci pedagogických pracovníků – Mgr. Jan Trávnický, 

DiS. a  Mgr. Jana Tyšerová. Školská rada se scházela na pravidelných schůzkách a to celkem 

5krát. 

     Na prvním zasedání dne 23. 8. 2018 ŠR projednala a schválila změny ŠVP ZŠ, nový jednací 

řád ŠR, dodatek ke školnímu řádu – pravidla vstupu do školní budovy pro návštěvníky. 

Ředitelka školy informovala členy ŠR o rekonstrukci atria a dalších záležitostech týkajících se 

provozu školy.  Dále byla schválena možnost rozhodování per rollam mimo zasedání orgánu 

ŠR. 

     Na druhé schůzi ŠR dne 10. 10. 2018 představila ředitelka školy výroční zprávu za školní rok 

2017/2018, personální zabezpečení a změny stavu oproti uplynulému školnímu roku, 

vzdělávání žáků a pracovníků (CLILL, vzájemná spolupráce), žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami a veškerou péči o ně, plánované akce pro žáky, celoroční téma „Živly,“ projekt žáků 
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2. stupně „Učíme se jinak,“ seznámila také školskou radu s počty žáků v MŠ,  na 1. a 2. stupni 

ZŠ a ve školní družině. Dále byly probrány záležitosti týkající se provozu školy. 

 Dne 2. 20. 2018 se vzdala funkce ve školské radě p. Monika Kroupová (zástupce 

zřizovatele). Novým členem ŠR za zřizovatele se stala p. Blanka Antošová ze Školského odboru 

Magistrátu města Mladá Boleslav. 

     Na třetí schůzi ŠR dne 24. 2. 2019 byly projedány plánované akce: Den otevřených dveří 

(27. 2. 2019), zápis do 1. třídy (5. a 6. 4. 2019) a MŠ (2. 5. 2019), vycházející žáci, projekt 2. 

stupně „Učíme se jinak“, školní akce, novelizace školního řádu, finanční podpora Magistrátu 

města Mladá Boleslav, projekty, do kterých je škola zapojena, logopedické problémy 

předškoláků, podpora pronájmů ve škole. Na závěr ŠR schválila novelizovaný Školní řád ZŠ 

s platností od 1. 5. 2019. 

     Na čtvrté schůzi ŠR dne 26. 6. 2019 byly projednány proběhlé významné akce, zápis do 1. 

třídy, vycházející žáci a jejich umístění na gymnáziu, SOŠ a SOU, nové právní předpisy (inkluze, 

financování PH max), projekty, zřízení nové funkce zástupce pro druhý stupeň od 1.9.2019,  

organizace školního roku 2019/2020 (počty tříd, třídnictví, stupně řízení). Proběhla diskuse 

k dokončením atria, byl projednán špatný stav učebnic (chybějící finanční prostředky na nákup 

nových), plánovaná úprava ŠVP u volitelných předmětů a obohacující hodiny u talentovaných 

žáků. 

     Na páté schůzi ŠR dne 28. 8. 2019 byly projednány předpokládané počty žáků ve třídách, 

organizace školního roku a stupně řízení, novelizovaný ŠVP, zvyšující se potřeba znalostí dějin 

20. století, práce s žáky cizinci, nová témata projektu žáků 2. stupně „Učíme se jinak II.,“ 

dokončení atria, nedostatek učitelů na všechny aprobace (celorepublikový problém). ŠR 

schválila novelizovaný ŠVP s účinností od 1. 9. 2019. 

 

14.3   OBČANSKÉ SDRUŽENÍ OSMIČKA  

         Při škole pracovalo již pátým 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, příspěvky na přednášky 

pořádané externisty, odměny pro školní soutěže aj. Členové spolku se podíleli na organizaci 

vánočního jarmarku a sběrů papíru. Jeden ze členů zorganizoval a financoval pro žáky dvou 

tříd exkurzi do obory v Lánech i s průvodcem. 
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 14.4   TŘÍDNÍ SCHŮZKY, KONZULTACE PRO RODIČE  

              
          V tomto školním roce proběhlo pět setkání rodičů s učiteli. První třídní schůzka se konala 

již v září a zákonní zástupci na ní dostali informace o plánech jednotlivých tříd i o 

připravovaných akcích školy. Dále zde obdrželi informace o elektronických žákovských 

knížkách, možnosti komunikace v systému Bakaláři – Komenst a přístupová hesla. Zúčastnila 

se většina zákonných zástupců, i když stále jsou tací, kteří nenavštívili ani jednu třídní schůzku. 

Další schůzky proběhly v listopadu 2018 a dubnu 2019. V měsících lednu 2019 a červnu 2019 

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, žáky a veřejnost byly uspořádány tyto akce:  

 Den otevřených dveří, 

 výlety turistického kroužku, 

 Vánoční jarmark, 

 slavnostní vyřazení žáků devátých tříd, 

 odpolední opékání buřtů s rodiči MŠ. 

 14.6   INFORMACE RODIČŮM 

        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. Nově byly pro žáky z druhého stupně zavedeny elektronické žákovské 

knížky. Pro rodiče, kteří nemají počítač, byl k dispozici počítač ve vestibulu školy. Kromě toho 

byla dána možnost na vyžádání vytisknout kdykoli veškeré záznamy v elektronické žákovské 

knížce (přehled známek a chování). V systému Bakaláři 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.   

 14.7   ŠKOLNÍ ČASOPIS  

Bohužel jsme museli přerušit práci školního časopisu Osmínek a to z důvodů malého zájmu 

žáků a velkého pracovního vytížení jeho vedoucích (nečeštinářů). Předpokládáme obnovení 

práce časopisu po zajištění možnosti pedagogického vedení účastníků kroužku. 
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15. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, OZNÁMENÍ A PODNĚTŮ  

 

15.1   STÍŽNOSTI PROTI ROZHODNUTÍM ŘEDITELE ŠKOLY  

        Ve školním roce 2018/2019 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.  

15.3   STÍŽNOSTI V  OBLASTI PRACOVNÍCH VZTAHŮ  

             Ve školním roce 2018/2019 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 

29 759 074,27  

 
Výnosy celkem 

29 916 282,36  

 
Výsledek hospodaření   

za činnosti 

157 208,09 

 
 

 
Výsledek hospodaření za PřO CELKEM 

157 208,09 
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                  16.2   Tvorba a použití peněžních fondů příspěvkové organizace v  roce 2018 

 

 

 

     stav 

    1.1.2018 

    příděly      

    z VH 2017 

     jiné  

(dotace... 

atp) 

    použití 

    (provoz) 

   použití 

   (ostatní) 

     stav     

  31.12.2018 

RF      413 98 278,43 62 255,63  117 580,18  42 958,88 

RF      414 354 720,60 462 090,00  550 735,90  266 074,70 

Fond 

odměn 

76 340,00   

     

 

   

 76340,00 

Investiční 

fond 

55 549,20 116 524,00    172 118,20 

16.3   ROZDĚLENÍ  zlepšeného VH za rok 2018 ve výši Kč: 

 

Fond Stav k 31. 12. 

2018 

Příděl 

z VH 2018 

celkem pro rok 

2016 

Čerpání v r. 2019Kč - 

účel 

Stav k 

31.12.2019 

FO 

76 340,-  76 340,- Při překročení 

mzdových limitů 

20 000,- 

56 340,- 

413 

FR 

414 

42 958,88 145 079,21 188 038,09 

 

Obnova školního 

nábytku 160 000Kč 

28 038,09 

 

266 074,70 0,00 266 074,70 Čerpání dle 

podmínek dárce 

 266 074,70 

0,00 
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Fond 

 

Stav k 

31.12.2018 

Tvorba 

odpisy, 

příděl z RF 

celkem pro 

r.2019 

 

Čerpání v r. 2019 

Kč - účel 

 

Stav k 

31.12.2019 

 

IF 

172 118,20 116 524,00 288 642,20 Interaktivní tabule 

140 000,- 

Malování školy 

90 000,00 

58 642,20 

 

 

  17. VYBAVENÍ ŠKOLY  

 

17.1   TECHNICKÉ VYBAVENÍ   

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

škole jsou moderně vybavené učebny, ve 13 třídách prvního stupně (z 15) jsou umístěny 

interaktivní tabule. Na druhém stupni jsou všechny odborné učebny vybaveny 

dataprojektorem nebo interaktivní tabulí. Do jedné třídy na prvním stupni jsme o prázdninách 

instalovali interaktivní dotykovou obrazovku. Dále došlo k zakoupení dalších nových 

dataprojektorů do kmenových tříd. Žákům slouží také dvě plně vybavené učebny PC a jeden 

přednáškový sál s interaktivní tabulí a multifunkční sál s dataprojektorem. V rámci spolupráce 

s firmou Škoda Auto došlo k zakoupení a výměně některých počítačů v učebnách informatiky.  

17.2   DALŠÍ VYBAVENÍ TŘÍD  A PROSTOR ŠKOLY  

             Ve školním roce 2018/2019 jsme se zaměřili na postupné dokončení rekonstrukce 

školního atria, dovybavování tříd novým nábytkem a na vybavení školní dílny.  Školní dílna byla 

vybavena novými nástroji (kladívka, kleště, šroubováky aj.), dále materiálem na výuku. Finance 

na toto vybaveníí a drobný materiál jsme získali v rámci projektu Podpora výuky STEM na ZŠ 

od firmy Škoda Auto a.s. 

     Co se týká tříd, jsou všechny 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 (skříně) do jednoho 

kabinetu. Do jedné třídy na prvním stupni a jedné třídy na druhém stupni byla nainstalována 

tabule Triptych popisovavatelné křídou i fixem. V  trendu postupné výměny nábytku a tabulí 
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je nutné i nadále pokračovat, neboť zbylé tabule jsou již v nevyhovujícím stavu. V současné 

době jsou ve škole dvě staré tabule, nevyhovující nábytek v kabinetech a v některých třídách 

na druhém stupni. 

     Ke zvyšování čtenářských dovedností mohou žáci využít velmi dobře vybavenou školní 

knihovnu. Zakoupeny byly nové knihy jak do žákovské, tak i do učitelské knihovny. V tomto 

školním roce proběhla celková kontrola knihovny. Pro příští školní rok plánujeme její zvýšené 

využití včetně programů pro děti a většího zapojení žáků do provozu knihovny. 

     Ke zlepšení výuky STEM byly pro žáky zakoupeny nové pomůcky, jako jsou teploměry, 

přesnější váhy, výukové karty pro matematiku, kelímky s lupou, nové modely atomů aj.      

O prázdninách došlo k opravě školního rozhlasu tak, aby byl lépe slyšitelný jak na chodbách, 

tak i ve třídách.                

             

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 stále vleklým problémem. Hřiště totiž nepřiléhá 

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

k opakovanému ničení plotu, a to převážně v odpoledních a nočních hodinách. Plot je pro 

účely hřiště nevyhovující.  

 

17.4   ZLEPŠENÍ PRACOVNÍCH PODMÍNEK  ZAMĚSTNANCŮ  

     V rámci využití fondu kulturních a sociálních potřeb byly zakoupeny šatní skříňky do 

místnosti pro uklízečky.  Dále byly zakoupeny dvě nové malé ledničky a obměněny vyřazené 

varné konvice. Zaměstnancům bylo přispěno na nákup vitamínových prostředků a masáže, 

dále pak na závodní stravování. V září proběhl krátký rekonvalescenční pobyt zaměstnanců v  

lázních Poděbrady. 
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18. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A  MEZINÁRODNÍCH   

  PROGRAMŮ, PROJEKTŮ A VÝZEV  

 

18.1 ŠABLONY I.  

Škola ve školním roce 2018/2019 pokračovala v zapojení se do výzvy OPVVV – 02_16_022 

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ – prioritní 

osa 03 OP, dále jen Šablony. Po skončení projektu byla odeslána závěrečná monitorovací 

zpráva. 

Datum zahájení projektu:                               01. 01. 2017 
Datum ukončení projektu:     31. 12. 2018 
Doba trvání:                             24 měsíců 

Po dobu projektu od 1.1.2017 do 31.12.2018 pracoval ve škole školní speciální pedagog, který 

byl velkou podporou jak žákům, tak i učitelům. Po celou dobu svého působení diagnostikoval 

speciální vzdělávací potřeby žáků, spolupracoval s učiteli na plánech pedagogické podpory a 

IVP, spolupracoval se školským poradenským pracovištěm. Díky jeho práci mohla škola zlepšit 

péči o žáky s potřebou PO. Dále došlo ke vzdělávání pedagogů se zaměřením na čtenářskou 

gramotnost a dále na inkluzi. Nové metody pedagogové zařazovali do svých vyučovacích 

hodin, čímž došlo jak ke zvýšení motivace žáků, tak i ke zkvalitnění přístupu pedagogů k žákům. 

Dva týmy se zapojily do vzájemných spoluprací, v nichž společně plánovali, vzájemně 

navštěvovali své hodiny a prováděli reflexi těchto hodin s cílem zkvalitnit výuku a předat si 

zkušenosti. Dva učitelé (nejazykáři) se zapojili do CLIL ve výuce. Po absolvovaných lekcích 

aplikovali své znalosti do výuky žáků, čímž došlo ke zlepšení kvality vzdělávání žáků v oblasti 

jazykových dovedností. Po celou dobu realizace projektu pracoval na škole Klub zábavné logiky 

a deskových her pro žáky ZŠ. V rámci klubu se žáci seznamovali s novými logickými deskovými 

hrami, rozvíjeli svoji fantazii, logické uvažování, upevnili dovednost dodržovat pravidla a 

kompetenci ke vzájemné spolupráci. Klub měl u žáků velký úspěch. Velkou část realizace 

projektu jsme věnovali doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Ve škole bylo ke 

konci sledovaného období 74 žáků s PO, 113 žáků cizinců a mnoho žáků z málo motivujícího 

sociálního prostředí. Většina těchto žáků byla podpořena v rámci doučování. Díky této 

podpoře mnozí z nich buď zlepšili svůj prospěch, nebo alespoň udrželi stávající prospěch. Pro 

žáky z cizojazyčného prostředí bylo doučování velmi důležité při jejich začleňování do prostředí 

školy a díky němu došlo k lepšímu pochopení předmětů ČJ, M, AJ. 
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18.2 ŠABLONY II.  

Od 1. ledna 2019 se škola zapojila do výzvy OPVVV 02_18_063 Šablony II v prioritní ose 3.  

Datum zahájení projektu:                               01. 01. 2019 
Datum ukončení projektu:     31. 12. 2020 
Doba trvání:                             24 měsíců 

V rámci této výzvy jsme žádali o podporu v následujících aktivitách: 

a) Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ s plánovanými celkovými náklady 

704 520,00 Kč. Cílem této aktivity je zlepšení vytváření podmínek pro úspěšnou 

integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

b) Školní psycholog – personální podpora ZŠ s plánovanými celkovými náklady 

557 745,00 Kč. Cílem této aktivity je poskytnutí dočasné personální podpory škole. 

Školní psycholog se bude věnovat průzkumu klima ve třídách, chováním žáků, bude 

poskytovat konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče ve škole.   

c) Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – čtenářská 

gramotnost. Předpokládané náklady na tuto aktivitu jsou 13 920,- Kč. V rámci této 

aktivity se zapojí 4 pedagogičtí pracovníci do DVPP zaměřených na rozvoj čtenářské 

gramotnosti žáků. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, 

znalostí a kompetencí ve výše uvedené aktivitě. 

d) Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – matematická 

gramotnost. Předpokládané náklady na tuto aktivitu jsou 6 960,- Kč. V rámci této 

aktivity se zapojí 2 pedagogičtí pracovníci do DVPP zaměřených na rozvoj matematické 

gramotnosti žáků. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, 

znalostí a kompetencí ve výše uvedené aktivitě. 

e) Projektový den ve škole. Předpokládané náklady na tuto aktivitu jsou 13 236,00 Kč. 

Cílem aktivity je společné naplánování a zrealizování projektového dne ve škole, a to 

odborníkem z praxe a učitelem. Ve škole tato aktivita ještě neproběhla. Předpokládané 

zařazení – jaro 2020. 

f) Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem. Celkové plánované náklady na 

tuto aktivitu jsou 142 672,00 Kč. Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním 

neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Celkově plánujeme 16 

doučovacích kurzů. Do konce června 2019 bylo splněno 5 kurzů. 

Žádost o podporu byla schválena a škola tímto získala dotaci v celkové výši 1 439 053,00 Kč. 
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18.3. PODPORA VÝUKY STEM NA ZŠ 

Naše škola čerpala v období září 2018 až červen 2019 finanční dar ve výši 398 100,00 Kč, a to 

na podporu technického vzdělávání v městě Mladá Boleslav (darovací smlouva 

č.164/2018/SR/MŠ). Tento dar byl využit na následující aktivity a pomůcky:  

PODPORA STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ  

 Koučink a mentoring pro vedoucí pracovníky, klub ředitelůV této oblasti došlo k 

podpoře vedení školy v oblasti 

vize školy a dalšího plánování. 

Na základě společných setkání 

připravila ŘŠ plán oblastí, ve 

kterých se bude škola 

„posouvat“.  Zakončením bylo 

společné setkání učitelů, na 

kterém byly všechny oblasti 

probrány a vytyčeny ty, na něž 

se zaměříme ve školním roce 

2019/2020. Byl navržen profil 

absolventa školy. V srpnu 2019 

budeme dále pokračovat s vytyčením výukových forem a metod podporujících cílové 

dovednosti, znalosti, vlastnosti a postoje absolventů naší školy. 

 Ředitelka a zástupkyně absolvovaly setkání klubu ředitelů, za přínosné pro naši školu 

považujeme vzájemné sdílení problémů a jejich možných řešení (jak řeší kolegové z 

jiných škol). 

 Společně s vedením 3. a 9. ZŠ jsme absolvovali dvě dopolední setkání s koučkou pí. 

Černouškovou. Dále následovala dvě dopolední setkání jen pro ŘŠ naší školy. Přínos – 

podpora v oblasti řízení školy, začátek etapy postupného směřování školy k hlavnímu 

cíli – propojení obsahů předmětů, vytyčení postupných krátkodobých cílů.  

 Koučka byla přítomna i na pedagogické radě zaměřené na vizi školy a její další 

směřování. Hlavní přínos – moderování besedy, třídění a vyjasňování pojmů a názorů. 

MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ VYBAVENÍ 

 Část financí byla využina na materiální vybavení školních dílen – drobné nářadí a 

materiál, čímž došlo ke zkvalitení výuky pracovních činností v dílnách. Díky podpoře 

jsou dílny postupně dovybavovány tak, aby každý žák měl u svého pracovního místa 

potřebné pracovní pomůcky. 
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 Větší část daru byla využita na zakoupení dataprojektorů (z toho jednoho 

interaktivního), které nahradily staré dataprojektory. Tím byla dokončena renovace 

technického vybavení učebny chemie, jež je využívána jak pro výuku chemie, tak i pro 

výuku fyziky. Druhý (interaktivní) dataprojektor byl umístěn do učebny zeměpisu, čímž 

došlo ke zkvalitnění výuky tohoto předmětu.  

 

 

 Část financí byla využita na zakoupení 3D tiskárny 

včetně školení a materiálu. 

 

  

 

 

ORGANIZACE A ZAMĚŘENÍ VÝUKY 

Exkurze a stáže ve firmách + cizí odborníci ve škole 

 Hlavní podporou v této oblasti bylo financování spolupráce s SOU Kateřinky (Liberec). 

Naši žáci osmých a devátých tříd navštívili dílny této školy (návaznost na květnovou 

výuku podporovanou z loňského daru). Seznámili se s obory čalouník, truhlář a dalším. 

Následně v květnu 2019 přijeli mistři odborné výuky se studenty do naší školní dílny a 

Nový fotoaparát bude sloužit k zaznamenávání 
pokusů a výstupů z jednotlivých vyučovacích 

hodin. 

Interaktivní dataprojektor přispěl ke 
zkvalitnění výuky zeměpisu. 

3D tiskárna Evolution R1 bude využívána v hodinách 
STEM i pro přípravu pomůcek 
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pod jejich vedením pracovali naši žáci 6. a 7. tříd se dřevem a vytvářeli krabičky 

ozdobené dýhou. Tato spolupráce je velkým přínosem, neboť nemáme učitele 

„dílnaře“, takže práce pod vedením odborníků byla pro žáky nejen velkým zážitkem, 

ale hlavně získali nové znalosti a dovednosti, mohli využívat přinesené nástroje, které 

v naší dílně nejsou, včetně malého soustruhu. 

 Zajímavé poznatky přinesly i exkurze na Letiště Václava Havla v Ruzyni, na interaktivní 

výstavu Lego technik Czech Repubrick a do Národního technického muzea v Praze. Do 

hodiny pracovního vyučování na 

prvním stupni byly zakoupeny 

stavebnice SEVA, které jsou 

využívány v rámci konstrukčních 

činností.  Další stavebnice Geomag 

jsou využívány v rámci výuky 

přírodovědy (první stupeň ZŠ). Výuka 

přírodovědy je zpestřena 

stavebnicemi  Bofin, sloužícími ke 

zkoumání elekt rického proudu, jako 

jsou například vodivost, jednoduché 

schéma zapojení elektrického 

obvodu atp.  

 

 

SPOLUPRÁCE, METODOLOGIE, FORMY VÝUKY – METODICKÝ KABINET PŘÍRODOPISU. 

 Poslední podpořenou oblastí byly akce Metodického kabinetu přírodopisu. Podpořeni 

byli učitelé, kteří se zúčastnili dvou seminárních odpolední zaměřených na badatelsky 

orientovanou výuku (16 učitelů z různých MB škol). Dále byla zorganizována exkurze do 

Domu přírody v Dolánkách u Turnova a na Stezku do korun stromů v Jánských Lázních. 

Znalosti, které učitelé získali, využívají v hodinách přírodovědy, ale metody a postupy lze 

využít i v jiných předmětech.  

 Za zbývající peníze byly zakoupeny pomůcky pro badatelsky orientovanou výuku, které 

budou sloužit k práci na vycházkách do přírody a k jejímu zkoumání. 

Návštěva dílen SOU a SŠ Kateřinky podpořila vztah 
našich žáků k dílenským oborům. 
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ZHODNOCENÍ PROJEKTU 

 Projekt přinesl jen samá pozitiva. Ze strany učitelů byly velmi kladně hodnoceny semináře 

k badatelsky orientované výuce od společnosti Tereza a závěrečná exkurze do Domu 

přírody a na Stezku do korun stromů. 

 Z pozice ředitele byla velmi přínosná podpora v oblasti řízení organizace. Pod vedením 

kouče. 

 Další velmi zdařilou akcí byla dvoudenní návštěva mistrů odborné výuky z SOU a SŠ 

nábytkářské Kateřinky v naší škole. Překvapením bylo, že i velmi problematičtí žáci se se 

zájmem zapojili do práce, byli z ní nadšení a práce je bavila. 

18.4. PODPORA VÝUKY ČESKÉHO JAZYKA U ŽÁKŮ S  JINÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM NEŽ 

ČESKÝM  

     Od ledna 2019 se zapojila naše škola do projektu Podpora žáků cizinů (financováno 

Středočeským krajem). V rámci tohoto projektu jsme mohli poskytnout výuku českého jazyka 

pro žáky s odlišným mateřským jazykem než je čeština. Dále škola získala finanční dar od firmy 

Škoda Auto a.s. na podporu výuky žáků cizinců. Z tohoto daru jsme zafinancovali výukové 

učebnice a encyklopedie pro tyto žáky a v počátku příštího školního roku budou pořízeny 

tablety pro žáky s OMJ, kteří nemluví vůbec (nebojen  minimálně) česky. Ty by jim měli pomoci 

při dorozumívání se (překladač) či představě daného pojmu (obrázky Google) atp.  Graf na str. 

15 ukazuje podíl žáků – cizinců. Je však nutné uvést, že většina těchto žáků je zde již od malička 

a tudíž náš jazyk téměř ovládá. 

Interaktivní výstava seznámila učitele s 
vývojem krajiny, nerostným i přírodním 

bohatstvím. K dispozici byly i pracovní listy. 

Stezka do korun stromů přinesla všem nové 
poznatky o jednotlivých stromech  

a zvířecích obyvatelích lesa. 
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18.5. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V  RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO  UČENÍ  

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

formou podnájmů učeben. Konkrétně se jednalo o podnájem přednáškového sálu na kurzy  

pro sociální pracovníky (společnost Seduca). Tyto kurzy zde probíhaly na podzim 2018 a na 

jaře 2019. Dále byla naše škola zázemím pro setkávání výchovných poradců z Mladé Boleslavi. 

19.   SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI A DALŠÍMI PARTNERY  

        PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ  

 

        Ve školním roce 2018/2019 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 BESIP – spolupráce při organizaci okresního kola dopravní 

soutěže – škola poskytla prostory a žáky jako pomocníky při organizování oblastní 

dopravní soutěže, 

 Škoda Auto a.s. – projekt STEM a Podpora žáků cizinců, 

 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 praktické části 

maturitní zkoušky,  

 Sbor dobrovolných hasičů Bělá pod Bezdězem – program Hasík pro žáky druhých 

tříd, 

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

 VISK  a Služby a školení Mladá Boleslav – spolupráce při poskytování DVPP naší 

školy, 

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

– MŠ v ZŠ, dílničky keramiky pro děti z MŠ, 

 OSPOD – konzultace a návštěvy pracovnic ve škole, 

 Probační a mediační služba – umožnění výkonu alternativního trestu pro 

vybraného jedince – úklid kolem školy. 
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20. AKCE ŠKOLY  - PŘÍLOHA  

 

I UČITELÉ SE UČÍ 

 

Učitelé se o prázdninách vzdělávají. Poslední prázdninový týden proběhl na naší škole kurz 

první pomoci. Tentokrát se ho zúčastnili všichni učitelé ZŠ i MŠ. Ve skupinách absolvovali 

několik praktických seminářů týkajících se poskytování první pomoci.  Jednalo se  například 

o první pomoc při zástavě dechu, alergických reakcích, srdeční zástavě, a to u dospělých 

i dětí. 
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NAŠI PRVŇÁCI 
 
V pondělí 3. září usedli poprvé do lavic naši prvňáčci. Žáci, jejich rodiče i paní učitelky přišli do školy 
s dobrou náladou. 
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SEZNAMOVÁNÍ SE V 6.B 

 

Než jsme se začali učit, tak jsme se dva dny poznávali. Zahráli jsme si nejen spoustu her, 

abychom se lépe poznali, ale i sportovní soutěže a zablbnuli jsme si na sportovním hřišti na 

Slovance, kde jsme si i zahráli přehazovanou a fotbal. Tak ať se povede nový školní rok.  
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VYCHÁZKA 

V pátek 21. září se třetí třídy vydaly společně na Krásnou louku, kde se opékalo, hrálo 

a dovádělo při krásném slunečném počasí. Všichni žáci si to moc užili a těší se na další společné 

akce. 
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27. VÝLET TK "DO LUŽICKÝCH HOR ZA SV. ZDISLAVOU" 

 

V neděli 16. září 2018 byl započat 4. ročník turistického kroužku na 8. ZŠ Mladá Boleslav. První 

výlet nového školního roku byl namířen do Jablonného v Podještědí v Libereckém kraji. 

Malebný kraj kolem Jablonného v Podještědí, historického městečka ležícího mezi Lužickými 

horami a Ještědským hřbetem, ukrývá množství pozoruhodných míst. Naše skupina po 

příjezdu vlakem navštívila infocentrum a doslova vybrala turistické vizitky. První zastavení bylo 

na vyhlídkové věži bývalého kostela Narození Panny Marie. Následovala přední barokní stavba 

ve střední Evropě - Bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy, kde se nachází i hrob této světice. Z 

vyprávění pana faráře se děti dozvěděly i několik zajímavostí  ze života patronky místního kraje 

a jejího manžela Havla z Lemberka. Poté jsme se vydali po turistické stezce k zámku Lemberk. 

Zastávkou nám byla Zdislavina studánka, odkud se brala voda k léčbě potřebných a 

nemocných. 

Posledním cílem výletu byl majestátní zámek Lemberk, který vznikl na místě gotického hradu 

ze 13. století. Zpáteční cesta ubíhala již rychle a všichni se rádi občerstvili v místní cukrárně. 
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ŽÁCI 4.B NAVŠTÍVILI VÝSTAVU HUB 

 

Ve středu 10. 10. navštívili žáci 4. B výstavu hub, která se konala v Domě Kultury v Mladé 

Boleslavi. O houbách už čtvrťáci věděli leccos ze školy. Zde si mohli "naživo" prohlédnout 

několik desítek hub jedlých, nejedlých i jedovatých a díky poutavému povídání jednoho 

z organizátorů výstavy se dozvěděli spoustu dalších zajímavostí o houbách. Výstava tak nejen 

doplnila, ale i zpestřila naši výuku přírodovědy. 
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NÁVŠTĚVA FLORBALOVÉHO UTKÁNÍ 

 

Společně s ostatními třídami naší školy jsme i my využili pozvání na zhlédnutí profesionálního 

utkání mezi Mladou Boleslaví a Bohemians Praha. Nálada byla výborná, zápas byl napínavý se 

šťastným koncem a dokonce se nám podařilo i vyfotit na památku s hráči.  
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NÁVŠTĚVA STŘEDNÍ ŠKOLY JIČÍNSKÁ 

 

V rámci předmětu svět práce jsme začali navštěvovat jednotlivé střední školy v Mladé 

Boleslavi, abychom se mohli lépe rozhodovat o své budoucí škole. Navštívili jsme již i školu ve 

Škodě Auto, v listopadu zavítáme na úřad práce. 
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ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT 
 

Dne 19. 10. 2018 se opět sešel náš žákovský parlament. Na svém druhém zasedání projednával 

role našich parlamenťáků. Předsedou se velmi těsným rozdílem hlasů stala Veronika 

Spitzerová ze třídy 7. A, jejím zástupcem Pavel Záboj z 6. B. Mluvčím našeho žákovského 

parlamentu byl zvolen Jiří Polický (8. B) a zapisovatelkou Žaneta Dudyová (6.A). Reportáže z 

naší činnosti bude pořizovat Agáta Pavlyčuk (7.B), která byla zvolena reportérkou. Dění 

parlamentu bude zachycovat na fotografiích naše fotografka Tereza Čálková (4. A). Zábavu a 

hry pro nás bude připravovat Erika Kratochvílová (8. A). Vyřídit něco, doběhnout někam, to je 

role pro Katarinu Sobkuliakovou (3.C). Naše finance si vzala na starosti Šárka Petrovová (4.B) a 

zdravotníkem na našich akcích bude Jan Koula (3.C). Další členové našeho parlamentu 

jsou: Lukáš Gereg, Eliška Dostálová, Martin Kvapil, Ema Veverková, Filip Korselt, Vojtěch Eliáš, 

Eliška Gyöngyösová a Veronika Seglová. Se svými dotazy a náměty se obracejte na své třídní 

parlamenťáky. 

 

 



 

 

62 

SOUTĚŽ „ZA NAŠIMI STROMY“ 

 

Vybraní žáci 8. ZŠ se ve středu 17. 10. účastnili přírodovědné soutěže „ Za našimi stromy“, 

kterou uspořádala ZO ČSOP Klenice k příležitosti mezinárodního Dne stromů. Akce se konala 

v lesoparku Štěpánka, kde na žáky čekalo několik vědomostních stanovišť. Tématem soutěže 

byl biotop lesa, a tak mezi úkoly patřilo například poznávání stromů a jejich plodů, poznávání 

hub a poznávání zvířat podle zvuku. Žáci se také snažili určit nory či úkryty zvěře a hmatem 

určit, komu patří lebka, noha, rohy či paroží. Úkoly byly velmi zajímavé a zábavné. Při soutěži 

si také žáci ozdobili kartonové srdce nasbíranými přírodninami a na závěr soutěže si žáci 

zasadili dvě jablůňky u výcvikového areálu pro psy. 
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28. VÝLET TURISTICKÉHO KROUŽKU 

„DO OKOŘE BEZ OŘE“ 

V sobotu 20. října se konal druhý podzimní výlet, tentokráte jsme vyrazili vlakem až do Zákolan 

-  rodiště komunistického prezidenta Antonína Zápotockého (1884 – 1957). Odtud jsme se 

vydali po turistické stezce k bývalému hradišti Budeč, kde pobývala kněžna sv. Ludmila a byl 

zde vychováván i její vnuk sv. Václav v křesťanské víře. Podél Zákolanského potoka jsme došli 

ke zřícenině hradu Okoř, kde nás čekala prohlídka gotické památky. Hrad vznikl 

pravděpodobně ve 13. století a od 18. století začíná chátrat. Dnes je z něj malebná zřícenina 

navštěvovaná turisty a známá je i srpnová hudební akce Festival Okoř. Cesta byla za krásného 

podzimního slunečného počasí, na všechny dýchal duch poklidu, víkendu a společných chvil 

turisťáku. 
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UČÍME SE JINAK – PRVNÍ ZÁŽITKOVÝ DEN 

EXKURZE DO BAKOVA NAD JIZEROU 
 

Jedna skupina žáků 2. stupně se v rámci projektu "Učíme se jinak - 1. část" vydala na exkurzi 

do Bakova nad Jizerou.  
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UČÍME SE JINAK – PRVNÍ ZÁŽITKOVÝ DEN - RADOUČ 

 

16.října proběhl první den projektu Učíme se jinak. Skupina vedených manžely Pardubskými 

podrobně prozkoumala národní přírodní památku Radouč. Pomocí pracovních listů, internetu 

a naučných tabulí přímo na Radouči se žáci dozvěděli soutěživou formou mnoho informací. 

Skupiny vytvořily naukové panely a každý jednotlivec zpracuje získané informace v hodinách 

informatiky. Počasí dětem přálo, akce se vydařila. 

Ondřej Pardubský 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

66 

UČÍME SE JINAK – PRVNÍ ZÁŽITKOVÝ DEN – PŘESAHY 

ANEB CO SE DO HODIN VV NEVEŠLO 
 

Žáci se zájmem o umění si v úterý 16. 10. 2018 v rámci projektu „Učíme se jinak“ vyzkoušeli 

méně používané výtvarné techniky. 
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UČÍME SE JINAK – PRVNÍ ZÁŽITKOVÝ DEN  

NÁVŠTĚVA CUKROVARU V DOBROVICI 

Návštěva cukrovaru TTD v Dobrovici a Muzea cukrovarnictví, lihovarnictví a řepařství. Projekt 

"Učíme se jinak": téma "Jak se vyrábí potraviny" Tento projekt se zaměřuje na potravinářský 

průmysl a výrobu potravin v regionu Mladoboleslavska a v nebližším okolí. V průběhu 

jednotlivých exkurzí se žáci seznámí s jednotlivými odvětvími potravinářského průmyslu, který 

se rozvíjí od dob Rakouska – Uherska, Československa a současné tržní ekonomiky v České 

republice. První zážitkový den se věnoval specifickému dílčímu tématu - pěstování  cukrové 

řepy v minulosti a současnosti, další plodiny obsahující sacharózu, historie výroby cukru 

(včetně dalších komodit spojených s technologií výroby) v českých zemích a na 

Mladoboleslavsku, tržní druhy cukru, výroba cukru lihu. Během prohlídky se žáci seznámili 

s agrotechnikou a způsobem pěstování cukrové řepy, péčí o porost, způsobem sklizně 

a dalším zpracováním. Součástí prohlídky byla i praktická ukázka technologického parku 

v minulosti a současnosti. Žáci v průběhu celého zážitkového dne zpracovávali pracovní list, 

doplňovali si poznámky během jednotlivých fází výroby cukru a při návštěvě Muzea 

cukrovarnictví, lihovarnictví a řepařství. V průběhu celé exkurze odpovídali na dotazy 

a návodné otázky vyučujících a průvodce, který se nám maximálně věnoval. Velkým kladem 

jsou nově vystavované mezičlánky výroby cukru a ochutnávka. Dalším plusem byly 

i mezipředmětové otázky k pěstování cukrovky a výrobě cukru: ze zeměpisu, chemie, dějepisu 

a přírodopisu.   
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2.A  A  2.B NA PRVNÍ SPOLEČNÉ EXKURZI 

 

V areálu u hájovny v Chuchelském háji byl pro nás připraven program. Měli jsme  jedinečnou 

příležitost prohlédnout si obyvatele českých lesů. Součástí komentované prohlídky bylo 

i krmení zvěře. 
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PŘEDŠKOLÁCI Z MŠ KINDERGARTEN VE 2.B 

 

I letos pokračujeme ve spolupráci s touto MŠ. Vždy se na nové předškoláky těšíme 

a ukazujeme jim, že být školákem není vůbec špatné. 
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100 LET REPUBLIKY OČIMA DĚTÍ 

V pátek 26. 10. jsme si ve 4. B připomněli blížící se výročí vzniku samostatného 

Československého státu. Během projektového dne jsme se seznámili s událostmi roku 1918. 

Dozvěděli jsme se mnohé o  T. G. Masarykovi a chlapci si dokonce připravili scénku z období 

jeho zvolení za prezidenta.  Zazpívali jsme si československou státní hymnu. Při práci ve 

skupinkách jsme potom poznávali i další státní symboly.   

 

 

  

 

     

 

 



 

 

71 

STRAŠIDELNÉ UČENÍ VE TŘÍDĚ 2.A, 2.B 

V pátek jsme měli ve třídě projekt. Svátek Dušičky je vzpomínka na zemřelé. Bavilo mě vyrábět 

lampion. Bylo hezké povídat si. Den se mi líbil. (S.L.) V pátek jsme měli projekt. Děti měly 

kostýmy. Řešili jsme spoustu úkolů. Líbilo se mi vybarvování domečků podle zadání. Napsala 

jsem si vizitku čarodejnice. (T. K.) 

Žáci přišli do školy v různých kostýmech. Počítali i četli s duchy. Vyrobili si svého ducha, také si 

zazpívali a zatančili. 
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PROGRAM „HASÍK“  

Program pro děti je zaměřen na preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany 

a ochrany obyvatelstva.  
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SVATÝ MARTIN PŘIJEL DO 2.B 

 

Děti se seznámily s legendou sv. Martina, čekaly je úkoly, které plnily s velkým zájmem  

a nadšením. 
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PROJEKT JEŽEK 

 

Žáci 2. A. a 2. B. Žáci po celý den sbírali různé informace o tomto tvorovi. Popisovali ježka, 

počítali příklady a sestavovali básničku.  Vše pak sami uspořádali do lapbooku. 
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ČERTI A PEKLO V 2.C 

 

V hodinách VV a PČ jsme vyrobili peklo a čerty. Pracovala celá třída. 
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BUBÁČKOVSKÝ DEN 

 

Ve čtvrtek 1. 11. 2018 měly děti z 1. A, B, C Bubáčkovský den. Přišly převlečené za duchy 

a strašidla. Učily se bubáčkovské počítání a čtení. Vyrobily si duchy nebo strašidla. 

V tělocvičně soutěžily a zatancovaly si na písničky o strašidlech. Nakonec se trochu bály 

u strašidelné pohádky.   
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29. VÝLET TK: „PODZIMNÍ SETKÁNÍ TURISTŮ 

STŘEDOČESKÉ OBLASTI“  

DOLNÍ BOUSOV, KOST A LIBOŠOVICE 
      

 V sobotu 24. listopadu 2018 se konal třetí podzimní výlet, kdy jsme podpořili akci Klubu českých turistů 

„6. podzimní setkání turistů Středočeské oblasti.“ Po příjezdu vlaku do Dolního Bousova jsme se vydali 

k místnímu infocentru u kostela sv. Kateřiny, kde proběhla registrace turistů a získali jsme potřebné 

materiály k chystanému pochodu. Vybrali jsme si jedenácti kilometrovou variantu náročnosti. Po 

prohlídce městečka Dolní Bousov jsme vyšli po naučné stezce kolem Červenského rybníka směrem 

k osadě Šlejferna u hlavní silnice Mladá Boleslav – Jičín. Podzimní krajina, vypouštěné rybníky a vodní 

ptactvo zaujaly naši pozornost. Po krátkém zastavení a ohřátí v hospůdce U zvoničky ve Střehomi, jsme 

se zastavili u místního pohádkového mlýna a zavzpomínali na pohádku S čerty nejsou žerty. Na konci 

osady Rašovec jsme vstoupili do romantického kaňonovitého údolí Plakánek, lemovaném 

pískovcovými skalami, kterým protéká potok Klenice. Na konci Plakánku se nám otevřel pohled na 

nejzachovalejší gotický hrad v ČR – Kost. Samozřejmě na Kosti nechyběla ani prohlídka hradu. 

Další cesta z Kosti vedla Prokopským údolím do Libošovic, kde jsme svoje putování ukončili a převzali 

pamětní dary za absolvování výletu. Zajímavé pro žáky bylo setkání s představiteli Klubu českých turistů 

a spoustou letitých členů. Nechyběla ani absolventská vizitka pochodu a spousta razítek do turistických 

deníčků. Po občerstvení a odpočinku jsme se vydali k místnímu nádraží a odjeli zpět do Mladé Boleslavi. 

Zpáteční cesta nám příjemně utíkala a čas jsme vyplnili společným plánováním dalších výletů v roce 

2019. Průvodci Jan Trávnický a Vendulka Vostalová 
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BRUSLENÍ – ZAHÁJENÍ VÝCVIKU 
 
Žáci prvních až čtvrtých tříd úspěšně zahájili výcvik v bruslení na zimním stadionu v Mladé 
Boleslavi. V lednu je čeká pokračování. 
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PROJEKT „SOVA“ V 2.A 

Začali jsme naším třídním znakem, a tou je sova. Žáci se dozvěděli plno informací. Pracovali 

samostatně i ve skupinkách. 
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ADVENT VE TŘÍDÁCH 2.A, 2.B  

SV. MIKULÁŠ, SV. BARBORA, SV. AMBROŽ A SV. LUCIE 

 

Do předvánočního období vstupujeme adventem, což je období čtyř týdnů před Štědrým 

dnem. V tento předvánoční čas jsme si s druháčky postupně představili nejznámější adventní 

postavy – sv. Barboru, sv. Mikuláše, sv. Ambrože. 

Žáci se dozvěděli, co znamená slovo "advent", jaké byly zvyky a tradice. 

Pracovalo se samostatně i ve skupinách. Informace si každý sám uspořádal do pracovního listu.  
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NÁVŠTĚVA KNIHOVNY 

 

V pondělí 3. prosince navštívili žáci 3. B. Ústřední knihovnu v Mladé Boleslavi. Seznámili jsme 

se tam s novými a zajímavými knížkami, zjistili jsme, jaký je rozdíl mezi beletrií a naučnou 

knihou. Závěrem jsme si mohli zapůjčit knihu, která nás zaujala, ale bylo potřeba mít 

prodlouženou průkazku, kterou jsme dostali v knihovně při pasování na čtenáře. Také jsme se 

dozvěděli, že si v knihovně můžeme zapůjčit stolní hry. 
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EXKURZE DO KNIHOVNY 

 

V pondělí 3. prosince navštívili žáci 4. B Knihovnu města Mladá Boleslav. Od pracovnice 

knihovny se dozvěděli informace o tom, jak vzniká kniha, společně s ní si připomněli 

nejznámější české ilustrátory dětských knih a na závěr od ní dostali i několik tipů na četbu 

vhodnou pro jejich věk. 
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MIKULÁŠ VE ŠKOLE 
 

Ve středu 5.12.se v mnohých třídách učilo netradičně. Paní učitelky si pro své žáky připravily 

projektový den. Během něho do tříd prvního stupně i MŠ zavítal Mikuláš se svou družinou. 
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ČERTOVSKÉ UČENÍ 

 

Ve středu 5. prosince jsme měli projektové vyučování "Učíme se jinak". První hodinu jsme 

si četli o čertech a pak jsme i čerty kreslili a vyráběli, doplňovali jsme pracovní listy. Také nás 

navštívil opravdový Mikuláš, andělé a čerti, který nám dali sladkosti a zlobivcům uhlí.  Celý den 

nás provázeli andělé, čerti a Mikuláš. Moc se nám to líbilo. 
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30. VÝLET TK – ADVENTNÍ PRAHA 
 

 

V sobotu 8. prosince 2018 jsme se vydali vlakem do předvánoční Prahy. Z pražského hlavního 

nádraží jsme se vydali k Národnímu muzeu, kde jsme vzdali dlouhou frontu ra raději šli přes 

Vinohrady a Žižkov k Žižkovské věži. Nádherné slunné počasí umožnilo daleký výhled po Praze 

a vidět bylo i k pohořím na severu Čech – Českému středohoří, Velkému a Malému Bezdězu, 

Jizerským horám a Krkonoším. 

Dále následovala procházka přes Václavské náměstí po Novém Městě pražském, kdy jsme 

Národní třídou došli k Národnímu muzeu, mostu Legií, přes Střelecký ostrov na Malostranské 

nábřeží a ostrov Kampu. Kolem 

Čertovky jsme prošli ke Karlovu 

mostu a přešli na Staré Město 

pražské. Přeplněné historické 

centrum Prahy nás dovedlo až do 

svého centra na Staroměstské 

náměstí, kde jsme shlédli 

rozsvícení vánočního stromu  

a vánoční jarmark. 

Zpáteční cesta vedla Celetnou 

ulicí, kolem Prašné brány  

a Obecního domu k Jindřišské 

věži, kde jsme zakoupili potřebné 

turistické vizitky a doplnili 

razítka. Poté jsme se vydali 

kolem synagogy k hlavnímu 

nádraží a odjeli zpět do Mladé 

Boleslavi. 
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NÁVŠTĚVA 3.B V MATEŘSKÉ ŠKOLCE ČTYŘLÍSTEK 

 

Ve středu 12. prosince jsme navštívili mateřskou školku Čtyřlístek. Děti nám zazpívaly, řekly 

básničky a všichni jsme se vánočně naladili. Moc se nám ve školce líbilo, stihli jsme si i pohrát 

a těšíme se na předškoláky, kteří nás navštíví v novém roce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.B NA POHÁDCE V CINESTAR 

Ve čtvrtek 13. prosince jsme byli 

pozváni MŠ Čtyřlístek na promítání 

nové pohádky. Celý týden jsme se na 

to těšili a pohádka "Čertí brko" se 

nám velmi líbila.  
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ANDĚLSKÉ VÁNOCE 1.A, 1.B, 1. C A 4.B 

 

Naši prvňáčci absolvovali dílničku Andělské Vánoce na Mladoboleslavském hradu. Převlékli se 

do kostýmů, ztvárnili živé obrazy nebo si vyrobili anděla z drátků.  

 

      

 

 

 

 

 

     

 



 

 

88 

VÁNOČNÍ JARMARK 

 

V úterý 18. prosince probíhal na naší škole VÁNOČNÍ JARMARK. 

Žáci celé školy v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností vyráběli dárečky. Do příprav 

se zapojily i děti z MŠ. Některé třídy si připravily krátká vystoupení pro rodiče a jiné zas výstavu 

svých prací. Celá škola byla provoněná předvánoční atmosférou, na chodbách stály stánky 

s tematickými předměty, v tělocvičně probíhala vystoupení. Všichni si odpoledne náramně 

užili. Moc děkujeme všem rodičům za projevený zájem. 
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VÁNOČNÍ BESÍDKA A BRUSLENÍ V 6.B 

 

Poslední den školy jsme si tradičně rozdali dárky, musím říci, že především děvčata se krásně 

obdarovávala. Ale společně jsme si zazpívali i koledu. Potom jsme vyrazili na kluziště u Škoda 

musea, kde jsme měli led jen pro sebe a 9.A. Led byl krásně hladký, hrála hezká hudba, prostě 

pohoda. Pak jsme se ještě pokoukali po dárečkách v Bondy nebo se s kamarády dobře najedli. 

Poslední den uběhl v klidu a pohodě.  
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3.B NA TRAMPOLÍNKÁCH 

 

Ve čtvrtek 10. ledna jsem si šli zaskákat na trampolínky do Fitplace v Mladé Boleslavi. Na 

cvičení jsme se moc těšili a také si ho užili. Těšíme se na další lekci Jumpu. 
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TURNAJ V BASKETBALU 

 

V pátek 25. ledna proběhl turnaj v basketbalu mezi třídami 3.A, 3. B a 3. C. První zápasy 

probíhaly mezi třídami 3.B a 3. C, kde vyhrála třída 3.C. Druhý zápas byl mezi třídami 3.B a 3. 

A, kde vyhrála třída 3. B. A závěrečný zápas tohoto dne proběhl mezi třídami 3.A a 3. C, kde 

vyhrála třída 3. A. Každá třída podala takový výkon, že mají všichni po jedné výhře. Konečný 

výsledek nám sdělí pan trenér Zakonov. 
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BRUSLAŘSKÝ VÝCVIK POKRAČUJE 

 

Bruslařský výcvik sportovních tříd úspěšně pokračuje i v tomto kalendářním roce. 
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ŠKOLNÍ LIGA V MINIHÁZENÉ 

 

Naše škola se letos zapojila do školní ligy v mini házené pod vedením zkušeného trenéra. 

Turnaje probíhají v Městské hale v Mladé Boleslavi a účastní se jí celkem tři školy. Již proběhly 

dva turnaje zde v Mladé Boleslavi a březnový turnaj se uskuteční ve Sportovní hale v Bělé pod 

Bezdězem. Zápasy probíhají v přátelském duchu a děti házená baví. Účastní se jí žáci prvního 

stupně, kde jsme vytvořili dvě družstva po osmi hráčích od první do třetí třídy a dvě družstva 

po osmi ze čtvrtých a pátých tříd. 

Tento projekt je podporovaný Českým svazem házené, statutárním městem Mladá Boleslav, 

Středočeským svazem házené a oddílem házené Auto Škoda Mladá Boleslav.  
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31. VÝLET TK – ZÍMNÍ PŘECHOD BABY A DĚDKA“ 

KOSMONOSY, VRCHY BABA A DĚDEK, BAKOV NAD 

JIZEROU 

V sobotu 19. ledna jsme se vydali na první výlet nového roku 2019. Tentokrát jsme se vypravili 

poznávat okolí Mladé Boleslavi. Setkání turistů začalo na kosmonoském náměstí a odtud jsme 

vykročili na první zastavení do Lorety. Kosmonoská Loreta patří k architektonickým perlám 

tohoto městečka – volně stojící zvonice, kaple sv. Martina a loretánská kaple Santa Casa. 

Zajímavou prohlídkou výletu byly barokní sochy kosmonoské rodiny Jelínků, které jsme měli 

možnost vidět v Loretě i v Bakově nad Jizerou. 

Poté jsme vyšli směrem k Horním Stakorám a 

odbočili k třetihorním sopkám Baba a Dědek, 

které jsou zapsány jako přírodní rezervace. 

Dubohabrové lesy, zbytky kráterů Baby a Dědka 

a nádherný zimní výhled k Českému ráji, 

Jizerským horám a Krkonoším nás zcela 

uchvátily. Po prohlídce této zajímavé přírodní 

lokality a osady Brejlov jsme pokračovali 

k motorestu Letadlo u dálnice D10. Zde jsme 

posvačili a odpočinuli jsme si. 

Poslední zastávkou bylo Muzeum Bakovska 

v Bakově nad Jizerou, kde jsme shlédli dva 

zajímavé filmy – o zřícenině hradu a zámku 

Zvířetice a o zpracování orobince a rákosu v dobách minulých. Bakov nad Jizerou byl zejména 

na počátku 20. století znám orobincovou výrobou – tašky, klobouky, ozdoby, rohože, pantofle 

aj.  Sladkou tečkou byla cukrárna U Pavoučka na Mírovém náměstí, kde jsme poseděli a pojedli 

výborné dorty. Poté jsme se vydali k místní železniční zastávce a odjeli zpět do Mladé Boleslavi. 
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EXKURZE PRVŇÁČKŮ A 3.C DO PLANETÁRIA PRAHA 

    

Žáci prvních tříd a 3. C navštívili v pondělí 28.1.2019 Planetárium v Praze. Více na stránkách 

tříd. 
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BUBNOVÁNÍ VE ŠKOLE 

 

Druhé pololetí zahájili žáci prvního stupně hudebním pořadem Bubny do škol. Jde o speciální 

program rozvíjení uměleckého potenciálu u všech zúčastněných dětí. Žáci se v průběhu 

hodinového programu seznámili pod vedením zkušeného talentovaného hudebníka 

s různými bubenickými nástroji a na konci pořadu byli schopní fungovat jako jedno umělecké 

těleso. Tělocvičnou pak zněla třeba Beethovenova "Óda na radost" nebo píseň od skupiny 

Queen "We Will Rock You". 
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UČÍME SE JINAK – DRUHÝ ZÁŽITKOVÝ DEN 

EXKURZE K ČERVENSKÉMU RYBNÍKU 

 

V druhém setkání v rámci poznávání přírody Boleslavska jsme navštívili  naučnou stezku 

v okolí Červenského rybníka v Bousově. Podařilo se zajistit služby průvodkyně a zároveň jedné 

z autorů této tři roky nové stezky  paní Bartkové. Žáci se dozvěděli zajímavé informace buď 

přímo od paní průvodkyně, nebo  z hezkých naučných tabulí, kde  plnili  úkoly k pracovním 

listům. Zároveň pracovali také s mapou. Jednou se zajímavostí bylo např., že netopýr sní za 

jednu noc 200 komárů. Paní průvodkyně nám dokonce i zazpívala lidové písně s místní 

tématikou. Na čerstvém vzduchu žáci strávili tři vydařené učební hodiny a ještě se projeli 

vlakem.     
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UČÍME SE JINAK – DRUHÝ ZÁŽITKOVÝ DEN 

EXKURZE DO VĚZNICE RÝNOVICE 

 

Žáci během dalšího projektového dne navštívili Věznici 

Rýnovice u Jablonce nad Nisou. Seznámili se zde s celkovou 

podobou vězeňského systému v ČR. Navštívili místa, kam se 

běžný člověk jen tak nepodívá - v první řadě museli všichni 

projít přísnými bezpečnostními opatřeními - procházeli 

detektorem kovu pod dohledem pracovníků vězeňské služby. 

Následně viděli běžné cely, ale i cely, do kterých jsou vězni 

umístěni za nevhodné chování během výkonu trestu. Prošli se 

s pracovníky areálem Věznice Rýnovice. Následně exkurze 

pokračovala neméně zajímavou besedou s vychovatelem 

rýnovické Věznice, ve které se žáci dozvěděli o průběhu 

výkonu trestu, o možných trestech, ale například i o tom, jak 

snadné je do věznice se dostat. 

Exkurze se podařila a snad se podařil naplnit i preventivní program, jak se věznici nadobro 

vyhnout. Žáci pokládali pracovníkům vězeňské služby nápadité otázky související s výkonem 

trestu i s trestním řízením. Mnozí byli přísným vězeňským režimem překvapeni a zaskočeni. 

Nyní si tak ale mohou říci: "Seděl jsem ve věznici a snad už se sem nikdy nedostanu!" 
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UČÍME SE JINAK – DRUHÝ ZÁŽITKOVÝ DEN 

EXKURZE DO MUZEA GESTAPA 

 

Exkurze za poznáním zvěrstev a nehumánního chování, které prováděli příslušníci gestapa na 

vězních během 2.sv. války za období Protektorátu Čechy a Morava. 

Během exkurze se žáci podívali do míst, kde byli mučeni a týráni protektorátní vězni během 

jednoho z nejsmutnějších období našich dějin. Dostali se tak na místa, kde se za účelem té 

„správné“ výpovědi neváhalo ani skoncovat s lidským životem. Žáci viděli, v jakých 

podmínkách čekali vězni na výslechy; mohli se podívat na mučící nástroje používané 

k výslechům, ale také viděli i preciznost Němců, kteří byli připraveni opravdu na vše, a tak měli 

pro vězněné připraveny i rakve. V samotném závěru exkurze se žáci podívali i do tzv. „kina“, 

kde si zkusili vyzkoušet sedět nehybně pět minut na lavičce a jen nepřítomně sledovat zeď, což 

byla proslavená psychická metoda gestapa, jak působit na vězně. 
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UČÍME SE JINAK – DRUHÝ ZÁŽITKOVÝ DEN 

CO SE DO HODIN VV NEVEŠLO 

 

Žáci se zájmem o umění se zúčastnili dílničky s názvem "Co se do hodin VV nevešlo". Tématem 

byl autoportrét ve spojení s přirovnáním týkající se hlavy. Obrazy tak nesou název: Rozsvítilo 

se mu v hlavě, Hlava jako střep, Má o kolečko navíc, Nasadit brouka do hlavy, Problesklo mu 

hlavou a Šplouchá mu na maják. Výuka byla vedena pod vedením paní učitelky Moniky 

Michalcové.  
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UČÍME SE JINAK – DRUHÝ ZÁŽITKOVÝ DEN 

EXKURZE DO POSTŘIŽINSKÉHO PIVOVARU 

 

Projekt "Učíme se jinak": téma "Jak se vyrábí potraviny". Žáci během druhého projektového 

dne navštívili Postřižinský pivovar v Nymburce. Zde se seznámili s historií českého 

pivovarnictví, právem várečným, profesemi v pivovaru (dnes již také neexistujícími) a 

především s postupem výroby piva v současnosti. Poznali jednotlivé části pivovaru a jejich 

funkci, dozvěděli se o surovinách k výrobě piva, druzích sladu a pracovní náplni sládka. 

Zajímavým zážitkem bylo jistě nahlédnutí do vlastního procesu výroby piva a jeho jednotlivých 

etap, včetně zrání, ošetřování a stáčení tohoto oblíbeného moku. V neposlední řadě jsme se 

také seznámili s meziprodukty pivovaru a prošli jsme se historickou částí královského města 

Nymburka (středověké opevnění, vodní příkopy Velké a Malé valy, reliéf Elišky Přemyslovny a 

ochrana hradeb královského města Nymburka v r. 1310, staré městské vodárny. S 

nymburským pivovarem je spjat život a literární dílo spisovatele Bohumila Hrabala, kde jeho 

otčím zastával funkci správce zdejšího pivovaru (dílo „Postřižiny“).  
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ÚSPĚŠNÍ BASKETBALISTÉ 

 

 

Žáci třetí třídy, kteří reprezentovali školu v minibasketbalu, obsadili v turnaji boleslavských 

škol krásné druhé místo. Blahopřejeme.  
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KARNEVAL NA LEDĚ  

 

Žáci prvních a druhých tříd ukončili výuku bruslení karnevalem na ledě. 
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UČÍME SE JINAK – DRUHÝ ZÁŽITKOVÝ DEN 

VRCHOLOVÝ SPORT Z POHLEDU MLADÉHO REPORTÉRA 

„CESTA NA VRCHOL“  

Žáci se nejprve seznámili s obsahem dne a s mladoboleslavským zkušeným trenérem fotbalu 

Janem Javůrkem. Trenér jim formou hodinové přednášky, diskuze a ze zkušeností řekl něco 

o teorii sportovního tréninku. Po přednášce se zároveň žáci naučili měřit svoji klidovou 

tepovou frekvenci, vypočítat maximální TF a uvědomili si její pohyblivost v závislosti na 

výkonu. Před svačinou následovalo měření a vážení žáků, počítání BMI a dle výsledku si žáci 

vyhodnotili, jestli jejich váha je v normě. Poté žáci prošli řadou testování. Pomocí měření TF si 

žáci otestovali svoji zdatnost a pomocí fyzických testů si vyhodnotili své pohybové 

schopnosti.  Žáci měli za úkol zpracovat dva listy, vlastní kartu a list s hodnocením ostatních. 

Žáci tak měli možnost se mezi sebou vzájemně porovnat a zjistit průměrný výkon 

v jednotlivých disciplínách. Po zpracování výsledků, vyhodnocení a sebereflexi, čekal na žáky 

aktivní odpočinek formou fotbalového tréninku pod vedením trenéra Javůrka. 

Na závěr jsme projektový den společně vyhodnotili, žákům byl zadán úkol a sděleny potřebné 

informace pro jeho zpracování. Akce se velice zdařila. Zaujalo nás, že žáci pracovali se zájmem 

i energií i během zpracování výsledků ostatních. Děkujeme také trenérovi Javůrkovi, který 

žákům věnoval svůj čas a zkušenosti. 
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ZLATÁ MEDAILE PRO ELIŠKU  

 

Vynikajícího úspěchu dosáhla žákyně naší školy Eliška Vavrušková, která získala 2. – 3. Března 

na mezinárodních závodech v Taekwon-Do v Nymburce zlatou medaili v kategorii sestavy - 

starší juniorky. Velmi gratulujeme a přejeme hodně dalších sportovních úspěchů. 

 

ČESKÁ LESNICKÁ AKADEMIE TRUTNOV VZDĚLÁVÁ  

O MYSLIVOSTI A LESNICTVÍ  

 

Studenti ČLA v Trutnově navštívili naší školu v rámci rozšiřujícího učiva přírodovědy 

a přírodopisu.  Seznámili žáky 4. a 8. ročníku s náplní studia na jejich škole. Přínosem pro děti 

byly informace o ochraně přírody a životního prostředí, myslivosti a lesnictví, péče o lesní zvěř 

a pracovní náplně zaměstnanců oboru. Přednáška byla doplněna o praktické ukázky, soutěže, 

poznávačky a všetečné dotazy mladých lesníků. Zejména žáci 4. ročníku si tak ověřili své 

znalosti z učební látky - přírodní společenstvo les.  

 

TURNAJ V MINIHÁZENÉ  

 

Naše škola se zapojila do programu podpory sportů ve školách, konkrétně nimiházené. Házená 

měla v našem městě dlouholetou tradici. Nyní ji však zastínily jiné sporty. O přiblížení tohoto 

sportu žákům ve školách se snaží pan Radovan Kábrt společně s učiteli některých ZŠ. V rámci 

některých hodin tělesné výchovy dochází pan Kábrt do škol, kde s žáky tento sport trénuje. 

Prvním porovnáním sil byl turnaj v miniházené, kterého se zúčastnilo 16 týmů, mezi nimiž 

nemohl chybět ani ten z naší školy. 
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TURNAJ V BASKETBALU – OKRESNÍ KOLO  

 

Dne 7. března 2019 /čtvrtek/ se chlapci 7. – 9. tříd zúčastnili okresního kola AŠSK v basketbalu. 

OK AŠSK pořádala 9. ZŠ Mladá Boleslav /ZŠ Pastelka/. Hrálo se v HALE pro basketbal a 1 

tělocvičně, zápasy rozhodovali kvalifikovaní rozhodčí.  Organizace i průběh turnaje byl 

bezproblémový, poděkování patří pořadatelům i dohlížejícím učitelům tělocviku. 

Naši hráči se účastnili poprvé turnaje, kde se hraje dle platných basketbalových pravidel, 

zkušenosti měli pouze z výuky TV a školního turnaje 7. – 9. tříd na 8. ZŠ MB, bohužel nikdo 

z hráčů není registrovaný, ani nehraje basketbal závodně. Kluci odehráli 3 zápasy a v každém 

docházelo ke zlepšení v obraně, útoku i ve střelbě na koš. Obsadili jsme pěkné 6. místo 

v okrese Mladá Boleslav ze 49 úplných základních škol v okrese Mladá Boleslav, které se 

mohou účastnit soutěží AŠSK.   Poděkování za účast i výkon patří všem chlapcům, kteří 

se zapojili.   
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LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 

Sedmáci a osmáci se i v tomto školním roce zúčastnili lyžařského výcviku v Pasekách nad 

Jizerou. Výcvik se konal 17. - 22. února v oblíbenéné horské chatě Na Perlíčku - Prdek. Žáci si 

osvojili lyžařské techniky, seznámili se s lyžařskou výbavou, krásně si zalyžovali na upravených 

sjezdovkách v Pasekách. Zpestřením lyžáku byl středeční výlet na rozhlednu Štěpánka, odkud 

byl nádherný výhled na Jizerské hory, Krkonoše a široké okolí. Ve večerních hodinách jsme si 

užili řadu soutěží, hudební umění pana učitele Hofmana a poslední den 

i diskotéku.   Rudolf Hofman, Jana Kyptová a Jan Trávnický 
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DÍVKY 4. A 5. TŘÍD NA TURNAJI VE VYBÍJENÉ ZLATÉ 

V OKRESNÍM KOLE  

 

Ve čtvrtek 21.3. žákyně 4.a 5.tříd úspěšně reprezentovaly naši školu na turnaji ve vybíjené. Ve 

velmi vyrovnaných zápasech obstály, obsadily první místo a postoupily do krajského kola. 

Všem zúčastněným dívkám blahopřejeme. Dále děkujeme tělocvikářům naší školy, kteří se 

velmi erudovaně zhostili role pořadatelů a rozhodčích. 
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32. VÝLET TK  „PŘEDJAŘÍ V MÁCHOVĚ KRAJI“ 

PROVODÍN, JESTŘEBÍ, MARŠOVICKÝ VRCH, STARÉ 

SPLAVY  

 

První jarní výlet 24. března 2019 byl směřován na Českolipsko a navštívilo jej 26 turistů. 

Navštívili jsme zříceninu skalního hradu Jestřebí, který byl vybudován na křižovatce 

významných středověkých cest. Po prohlídce jsme se vydali na dlouhou procházku 

k Maršovickému vrchu, kde je spousta pískovcových skal a tajemných zákoutí. Cílem našeho 

putování byl skalní převis zvaný Braniborská jeskyně, kde se v minulosti ukrývali obyvatelé 

blízkého okolí před válečnými útrapami sužující naší vlast. Zpáteční cesta byla vedena lesní 

krajinou k obci Staré Splavy na břehu Máchova jezera. 
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33. VÝLET TURISTICKÉHO KROUŽKU  

„ZA ROHANY NA SYCHROV“ 

 

V neděli 4. dubna 2019 se konal další jarní výlet našeho turisťáku. Tentokrát jsme se vydali 

k Turnovu na oblíbený zámek Sychrov, který byl od roku 1820 rezidencí francouzského 

šlechtického rodu Rohanů z Bretaně. Po prohlídce novogotického sídla Rohanů jsme se vydali 

do zámeckého parku a poseděli ve zrenovované oranžérii, která nyní slouží jako cukrárna. 

Po odpočinku pokračoval výlet jarní přírodou probouzejícího se lesa do vesnic Radostín 

a Vrchovina a na místní rozhlednu. Z dřevěné nevysoké rozhledny byl nádherný výhled na 

Ještěd, Kozákov, Bezděz a Český ráj. Zpáteční cesta byla vedena do městečka Hodkovice nad 

Mohelkou, kde jsme i nasedli na vlak a odjeli zpět do Mladé Boleslavi. 

Průvodci Jan Trávnický a Vendulka Vostalová 
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ZPĚVÁČEK OSMÁČEK – SEMIFINÁLE SOUTĚŽE  

 

9.dubna  a  11.dubna   proběhlo    semifinále   pěvecké   soutěže  Zpěváček    Osmáček. 

Šedesát šest žáků   z prvního až pátého ročníku   zpívalo  velmi  pěkné   písně.  

Odborná   porota   měla  těžký  úkol vybrat   nejlepší   zpěváky   do   finále,  které   se   uskute

čnilo   7. května. 
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VELIKONOČNÍ PŘÁNÍ  

 

Děti z keramického kroužku Vám všem přejí KRÁSNÉ VELIKONOCE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DALŠÍ SPORTOVNÍ ÚSPĚCH NAŠICH ŽÁKŮ  

V úterý 9.4. se naše škola spolupodílela na organizaci okresního kola atletických závodů OVOV 

- Odznak všestrannosti olympijských vítězů. I naši žáci se do tého soutěže zapojili a ukázali své 

silné stránky. Závodili v pětiboji, který byl složený z těchto disciplín - kliky, hod medicinbalem, 

přeskok přes švihadlo, trojskok a běh na 1000 m nebo člunkový běh s driblinkem. Bára 

Bančanská ve velké konkurenci dokonce obsadila ve své kategorii 1. místo a Ondra Šedina 2. 

místo a postoupili do krajského kola. Oběma moc blahopřejeme. Poděkování patří i ostatním 

závodníkům a především panu učiteli Hofmanovi, pod jehož patronátem celé závody na naší 

škole bez problémů proběhly. 
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ÚSPĚCH NAŠICH ŽÁKYŇ – DVĚ PRVNÍ MÍSTA  

 

Kolektivy našich žákyň (Samantha Bachmatiuk, Patrícia Faberová, Bára Hamšíková, Adéla 

Pluhařová, Erika Kratochvílová, Viktoria Kisselová) pod vedením p. učitelky Jany Petrové 

a (Anna Strnadová, Tereza Bučková, Natálie Bočková, Veronika Suchardová, Timea 

Mejzlíková) pod vedením Mgr. Moniky Michalcové získaly ve výtvarné soutěži „Co se děje pod 

zemí“  první místa ve svých kategoriích a s ním spojenou odměnu – dárkové poukazy k odběru 

knih v celkové hodnotě 1000,- Kč pro každý z kolektivů. 

K předání odměny došlo v sobotu 27.dubna při příležitosti konání Zeměfestu v lesoparku 

Štěpánka v cca 16.00 hodin na hlavním pódiu. Vítězná díla byla spolu s ostatními pracemi 

vystavena během Zeměfestu (od 14.00 do cca 18.00) v hudebním altánu, poté se přesunula 

do kaktusového skleníku, kde byly práce vystaveny do konce května. 
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FINÁLE SOUTĚŽÍ ZPĚVÁČEK OSMÁČEK A TALENT  

 
V úterý  7. května  se  konalo  finále  pěvecké  soutěže  Zpěváček  Osmáček  a  Talent. 
Ve  velké  tělocvičně  hlasovali   o   výsledcích    všichni  žáci prvního stupně  naší  školy. 

V  kategorii   sólo  zvítězila  Dominika  Rozbrojová  ze třídy  5.A. V kategorii dvojic  Hana 
Elsnerová   a Anna  Krátká, také ze třídy 5.A. Talentem  8.ZŠ  se stal  Maximo  Dančo  ze 
třídy   1.B.  Cenu   poroty získal  Tomáš Ledvina  z  1.B  a  Natálie  Rudišová   z  5.C. 

Gratulujeme  vítězům  a   děkujeme   všem   za  krásné   fandění,   hlasování   a   potlesk. 
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TURNAJ V HÁZENÉ - ROZLOUČENÍ  

 

Ve středu 15. května proběhl další a v tomto školním roce poslední turnaj v mini házené. 

Zápasy probíhaly v městské hale v Mladé Boleslavi. Děti se vždy na hru velmi těšily a se 

zápalem se pouštěly do každého zápasu. Nehrálo se na skóre a hra tím byla zajímavější, neboť 

každý se snažil od začátku do konce a nebylo důležité, kolik padlo na které straně gólů. Každý 

hráč na posledním turnaji dostal diplom a medaili. Škola pak dostala další ceny a to pohár, pro 

děti pastelky a pexesa. Už teď se děti těší na další sezónu, která začne v novém školním roce. 
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VÝLET ZA ODMĚNU  

 

Dne 20. května se uskutečnil „Výlet za odměnu“ do Prahy jako poděkování žákům druhého 

stupně za jejich celoroční práci. Zúčastnili se ho totiž ti žáci, kteří si nejlépe vedli v celoroční 

soutěži tříd a jednotlivců v aktivitě. Navštívili výstavu Mořský svět a výstavu Pixar na pražském 

výstavišti v Holešovicích. Nejdříve si prohlédli velká akvária s velkým množstvím korálových 

ryb, ale viděli i rejnoky, žraloky, murény a ostrorepa. Na výstavě studia Pixar se žáci mohli 

seznámit s technikou tvorby animovaného filmu, viděli  modely z pryskyřice a zajímavé 

animace. 

Dopravu i vstupy hradil Spolek Osmička, kterému za sponzorování této pěkné akce děkujeme. 

 

 

 

 

 

 


