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1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO ROKU  

Školní rok 2019/2020 byl velmi atypický a náročný pro žáky i pro pedagogy. První pololetí 

proběhlo dle plánu a byly v něm postupně plněny naplánované aktivity. V druhém pololetí 

došlo dne 11.3.2020 z nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR k uzavření škol v celé České 

republice z důvodu epidemie virového onemocnění Covid-19. Výuka tak během jednoho dne 

přešla na distanční formu. Od 19.3.2020 byla ze stejného důvodu uzavřena naše mateřská 

škola. Zápisy do ZŠ i MŠ proběhly bez účasti dětí a žáků.  

2. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM HLAVNÍ CÍLE A UČEBNÍ PLÁNY ŠKOLY  

2.1. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  

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.  

2.2. HLAVNÍ CÍLE V OBLASTI VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ  PRO ŠK.ROK 2019/2020 

Hlavním cílem pro školní rok 2019/2020 bylo posilovat schopnosti a dovednosti žáků 

samostatně uvažovat1, vyjadřovat se2, argumentovat3, prezentovat výsledky4, pracovat 

v týmu5, dotáhnout věci do cíle6, vytvářet v žácích vědomí potřeby vzdělávat se a mít snahu se 

něco naučit7, být odpovědný za své chování8. Rozvíjet všechny okruhy vzdělávacích cílů 

(vědomosti, dovednosti, postoje)9. Práci žáků soustavně monitorovat a hodnotit10.  Žákům se 

SVP poskytovat maximální podporu11. 

2.2.1. SAMOSTATNĚ UVAŽOVAT  

o Podněcovat žáky ke kritickému myšlení, k tomu využívat metody kritického 

myšlení. (Vyhledávání metod, sdílení metod, pravidelné využívání.) 

o Rozvíjet u žáků schopnost účelně využívat různé informační zdroje. 

o Podporovat kritické uvažování ve vztahu k informacím a novinkám (mediální 

výchova, fake news, ověřování zdrojů). 

o Podporovat čtenářskou gramotnost (práce s textem, vyhledávání, využívání 

knihovny). 

2.2.2. VYJADŘOVAT SE  

o Užívat aktivity jako je kladení otázek, vyjadřovat se ve větách, odůvodňovat své 

názory. 
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o Rozšiřovat slovní zásobu žáků, pracovat s výkladovými slovníky, samostatně je 

tvořit. 

2.2.3. ARGUMENTOVAT 

o U žáků rozvíjet schopnost debatovat, řízeně diskutovat.  

o K tomu využívat různé metody, jako jsou Aréna, Argument – protiargument, 

Diskusní pavučina, otázky do klobouku, Poslední slovo patří mně, Teploměr, Krok 

za krokem, Soudní přelíčení atd. 

2.2.4. PREZENTOVAT VÝSLEDKY  SVÉ PRÁCE  

o Vést žáky k pochopení souvislostí toho, co se naučili ve škole s běžnými reálnými 

situacemi. Při výuce vycházet z reálných situací nebo upozornit na možnosti využití 

dané látky v reálném životě. 

o K prezentování výsledků práce využít na druhém stupni projekt Učíme se jinak – 

poslední den - sdílení. 

o Ve třídách prezentovat své práce a myšlenky s využitím metod kritického myšlení. 

2.2.5. PRACOVAT V TÝMU  

o Užívat takové aktivity, které podporují objevování, experimentování. 

o Na prvním stupni zařazovat badatelsky orientovanou výuku. 

o Naučit žáky pracovat s rolemi v týmu.  

o Zdůrazňovat, že v životě budou především pracovat v týmech a práce týmu bude 

vždy tak úspěšná, jak bude umět tým spolupracovat. 

 

2.2.6. DOTÁHNOUT VĚCI DO CÍLE 

o Seznamovat žáky se vzdělávacími cíli (musí vědět, co se budou učit, jinak je hodina 

chaotická, pro žáky = bezcílné probírání nějakého učiva). 

o Vést žáky k vyhodnocování toho, zda cíle dosáhli. (Co bylo dnešním cílem? Splnili 

jsme ho? Proč ne? Co musíme udělat pro to, abychom příště cíle dosáhli? Co tobě 

zabránilo splnit cíl? Co můžeš udělat pro to, aby to bylo příště lepší?...)  

o Podporovat úsilí – nevzdávat se (I když se žáci nedopracují hned k výsledku, 

podpoříme snahu a podnítíme k další práci.). 

o Pracovat s chybou – chyba (neúspěch) je přirozenou součástí učení. Z chyb se 

poučíme. Chyba nás upozorní, že tudy cesta nevede a je třeba hledat jinou cestu. 

Chyba je dobrá, musíme se ale z ní poučit.  
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2.2.7. VYTVÁŘET V  ŽÁCÍCH VĚDOMÍ POTŘEBY VZDĚLÁVAT SE A MÍT  SNAHU SE 

NĚCO NAUČIT  

o Zdůrazňovat proč se danou věc učíme. 

o Poukazovat na rychle se vyvíjející technologie – nebude stačit to, co se nyní naučí, 

bude třeba se stále dál vzdělávat. 

o Zdůrazňovat propojení toho, co se učíme s životem. 

o Podporovat v žácích vědomí toho, že jejich budoucí uplatnění závisí na nich 

samotných, na kvalitě osvojených vědomostí a dovedností, na morálních a volních 

vlastnostech. 

o Uvádět dobré příklady z praxe (setkávání s odborníky). K tomu využít projekt 

Učíme se jinak a spolupráci se SŠ (lesnická, nábytkářská, zdravotní). 

 

2.2.8. BÝT ODPOVĚDNÝ ZA SVÉ  CHOVÁNÍ  

o Vytvářet pozitivní klima ve třídě. 

o Vést žáky k odpovědnosti za jejich chování, pochopení případného přestupku. 

o Neřešit problémy zkratkovitě – křičení, poznámky – ale v klidu, důsledně,  

s nadhledem. 

o Své kroky odůvodňovat, vést k tomu i žáky. 

o Jít příkladem. (Nemůžeme po žácích chtít dodržování pravidel, když je případně 

sami nedodržujeme. Dochvilnost, plnění termínů, pozornost, kritéria.) 

 

2.2.9. ROZVÍJET VŠECHNY OKRUHY VZDĚLÁVACÍCH CÍLŮ 

o Do výuky zavádět metody CLIL. 

o Vědomosti – dodržovat ŠVP. 

o Dovednosti – prohlubovat zaváděním metod, které je rozvíjí.  

o Postoje – debatovat o problémech, dávat prostor k vyjádření. 

2.2.10. HODNOCENÍ, MONITORING 

o Prioritou je pravidelně poskytovat žákům zpětnou vazbu, a to nejen v rámci 

jednotlivých činností (správně/špatně), ale také po ukončení určité činnosti nebo 

části hodiny a hlavně na konci hodiny. 

o Na konci hodiny vždy zhodnotit, jestli jsme cíl splnili, proč ne, jak se nám dařilo 

(komu ano, komu méně), proč. Co je třeba pro to, abychom se zlepšili. Zhodnotit 

práci žáků, pokud byla pěkná, vyjádřit kladný postoj, poděkovat, pochválit. Pokud 

se nedařilo, zkusit zjistit proč. 
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1..11. PRÁCE S  ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI  

o Třídní učitel informuje o problémech žáka se SVP všechny učitele, kteří v jeho třídě 

učí. 

o Individuální přístup, 

o soustavné získávání informací o výsledcích žáka (zvládá/nezvládá),  

o vyhodnocování těchto informací (Proč nezvládá?),  

o volbu dalších postupů (Co mohu udělat pro to, aby zvládl?), 

o ověřování jejich účinnosti (Pomohl tento postup? Zkusit to jinak?). 

V tomto školním roce byl opět kladen důraz na výuku technických předmětů, českého 

jazyka a výuku cizích jazyků. Na prvním stupni byla do prvních 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. Vzhledem k většímu počtu žáků na 

naší škole jsme se rozhodli rozšířit nabídku volitelných předmětů na druhém stupni ZŠ. Žáci 

měli možnost volit si z předmětů: 6. a 7. ročník – Přírodopis v praxi, Domácí nauky, Výtvarné 

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

Základy gastronomie a Konverzace v anglickém jazyce. Pro velký zájem byly nakonec otevřeny 

dvě skupiny předmětu Domácí nauky.  

 
 

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 
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Základy informatiky 0 0 0 0 1 

Prvouka 2 2 2 + 1 0 0 

Vlastivěda 0 0 0 2 1 + 1 

Přírodověda 0 0 0 1 + 1 2 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 

Tělesná výchova 2 2+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 

Obohacující hodiny 0 0 0 2 2 

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

Základy informatiky  1 0 0 0 

Informatika a výpočetní technika 0 1 1 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 

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 
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Volitelné předměty 

Výtvarné techniky  1 1 1 1 

Domácí nauky  
1 1 0 0 

Základy gastronomie 0 0 1 1 

Digitální technologie 0 0 0 1 

Přírodopis v praxi 1 1 0 0 

Chemie v praxi 0 0 1 1 

Konverzace v anglickém jazyce 0 0 1 1 

 Počet disponibilních hodin pro volitelné   
předměty 1 1 1  1 

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 

 

2.2.3 ROZDĚLENÍ VZDĚLÁVACÍCH OBLASTÍ DO JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ A ROČNÍKŮ  

 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDY 

Školní vzdělávací program „Rozkvetlá škola“ Všechny třídy školy 
Vzdělávací oblast Vyučovací předmět/ročník 

Jazyk a jazyková komunikace 
Český jazyk a literatura / 1. – 9. 
První cizí jazyk – anglický / 3. – 9.   
Druhý cizí jazyk – německý, ruský / 7. – 9. 

Matematika a její aplikace Matematika / 1. – 9. 

Informační a komunikační technologie 
Základy informatiky / 5. 
Informatika a výpočetní technika / 6. – 9.  

Člověk a jeho svět Prvouka / 1. – 3. 
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Vlastivěda / 4. – 5. 
Přírodověda / 4. - 5  

Člověk a společnost 
Dějepis / 6. – 9.  
Občanská a etická výchova / 6. – 9.  

Člověk a příroda 

Chemie / 8. – 9. 
Fyzika / 6. – 9. 
Přírodopis / 6. – 9. 
Zeměpis / 6. – 9. 

Umění a kultura 
Hudební výchova / 6. – 9. 
Výtvarná výchova / 6. – 9. 

Člověk a zdraví 
Zdravý životní styl / 6. – 7. 
Tělesná výchova / 1. – 9. 

Člověk a svět práce Praktické činnosti / 1. – 9. 

Doplňující vzdělávací obory 

Přírodopis v praxi / 6. – 7. 
Výtvarné techniky / 6. – 9  
Domácí nauky / 6. – 7. 
Digitální technologie v regionálním 
zaměření / 9. 
Konverzace v anglickém jazyce / 8. – 9. 
Chemie v praxi / 8. – 9. 
Základy gastronomie / 7. – 9. 

Nepovinné předměty Tělesná výchova 1. ročník 

 

 

3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY  

3.1 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ZŠ  

Ve školním roce 2019/2020 pracovalo ve škole 68 zaměstnanců, z toho 42 učitelů, 5 

vychovatelek ŠD, 5 asistentek pedagoga, 1 školní psycholožka, 1 školní speciální pedagožka a 

14 nepedagogických pracovníků (včetně 2 školních asistentek).  S narůstajícím počtem žáků 

školy vyvstala i potřeba navýšení počtu pracovníků – pedagogů. Do školy nastoupily na první 

stupeň dvě nové učitelky, na druhý stupeň jedna učitelka. Dále nastoupila jedna nová AP.  I 

přes toto navýšení se 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, v ŠD jedna vychovatelka, na druhém stupni si dokončují 

magisterské vzdělání dva učitelé. Jedna učitelka na druhém stupni nemá potřebné vzdělání 

(nedokončená VŠ), jedná se však o učitelku s dlouholetou pedagogickou praxí. Škola se snažila 

získat kvalifikované pracovníky nabídkou pracovních míst jak na Úřadu práce, tak i přímo na 

vysokých školách. V říjnu 2019, červnu 2020 a srpnu 2020 odešly celkem tři učitelky na 

mateřskou dovolenou. Vzhledem k tomu, že je ve škole více mladých učitelek, lze 
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předpokládat, že v příštím školním roce budou odcházet na MD další a bude nutné opět posílit 

pedagogický sbor zvláště na prvním stupni.        

Pozice asistentů pedagoga vykonávaly vychovatelky ze školní družiny, a tři asistentky 

pedagoga. Jedna asistentka si dokončovala potřebnou kvalifikaci.      

Podobně vznikly problémy se zaměstnáním kvalitních provozních pracovníků, a to 

hlavně na pozici uklízečka/uklízeč. Platové zařazení těchto zaměstnanců (cca 16 000 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. V období školního roku 2019/2020 odešla jedna pracovnice úklidu na 

mateřskou dovolenou a jedna pracovnice byla dlouhodově nemocná. S jednou již nebyla 

prodloužena doba pracovního poměru (v červenci skončil PP na dobu určitou). Za MD se 

podařilo najít náhradu, za dlouhodobě nemocnou pracovnici uklízely dočasně zaměstnankyně 

na DPP.   

3.2 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MŠ  

      V mateřské škole došlo během školního roku ke dvěma změnám učitelek. První byla 

navázana na dlouhodobou plánovanou nepřítomnost vedoucí učitelky (cca půl roku). Po tuto 

dobu ji zastoupila paní učitelka Jana Jeřábková a do třídy „Tygříků“ přišla naše býbalá paní 

učitelka, nyní důchodkyně, která prostředí mateřské školy již dobře znala. Tímto byla zajištěna 

kvalitní náhrada. V měsíci listopadu došlo k mimoškolnímu úrazu jedné z učitelek ze třídy 

Koťátek a pro další bezproblémový chod školky bylo nutné opět zajistit další zástup. Škola 

znovu zvolila cestu využití paní učitelky řad důchodců. I tato varianta se ukázala být dobrou 

volbou, neboť obě paní učitelky přispěly ke zdárnému chodu naší MŠ, a to i v době, kdy zde 

probíhala hloubková inspekce. 

     FYZICKÉ A PŘEPOČTENÉ OSOBY k 30.9.2019 

 Úsek školy Počet 
zaměstnanců 

z toho žen Přepočteno 
na plné 

zaměstnance 

Pedagogičtí pracovníci vyučující na 1. 
stupni  

28 23 18,1 

Pedagogičtí pracovníci vyučující na 2. 
stupni 

20 13 12,8 

Pedagogičtí pracovníci ŠD 5 5 3,59 

Pedagogičtí pracovníci MŠ 4 4 4 



 

 

13 

Asistenti pedagoga 4 4 2,00 

Školní psycholog 1 1 0,5 

Speciální pedagog 1 1 0,5 

Vedoucí pracovníci (ředitel, zástupci) 3 3 3 

 Nepedagogičtí pracovníci ZŠ 12 11 8,875 

Nepedagogičtí pracovníci MŠ  2 2 1,75 

  

 

3.3 PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI – ZÁKLADNÍ ŠKOLA  

 

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ZŠ – ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 

 

TITUL PŘÍJMENÍ JMÉNO APROBACE VYUČOVAL/A TŘÍDNÍ 

PhDr.  Brodská Martina  Výchova ke zdraví, Ch Ch,  ZŽS, Chemie v praxi --- 

Mgr. Buršíková Vlasta F, M M --- 

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

Mgr. Dorčáková Miloslava 1.st. ZŠ  1.st.  --- 

Martina Filipi --- VV, Pč, Výtv. techniky --- 

Bc. Veronika Fliegelová NJ, AJ AJ, DN, VV, ZŽS, ZG 6.B 

PhDr. Hájek Vojtěch D 
IVT, D, Digitální 

technologie 
--- 

Mgr. Houštecká Jitka 1.st. ZŠ 
AJ 1.st., obohacující 

hodiny 
--- 

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

Mgr. Kofroňová Lenka 1.st. ZŠ 1st. 2.A 

Mgr. Hausrová Eliška 1. st. ZŠ 1.st. --- 

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

Bc.    Krejčíková Kateřina Bc. Vych., SZŠ 1.st. 4.A 
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Mgr. Kolářová Monika 1.st. ZŠ 1.st. 1.C 

Mgr. Pavla Kyndlová 1.st. ZŠ 1.st. 4.C 

Mgr. Kyptová Jana TV, Bi TV, P, PvP 7.A 

Mgr. Michalcová Zdeňka 1.st. ZŠ ZIn, M 2. stupeň --- 

Mgr. Míšková Lucie 1.st. ZŠ 1.st. 2.C 

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

Mgr. Helena Nosková 1.st.ZŠ 1.st. 5.B 

Mgr. Pardubská Simona Bi, M, M, P, PvP 6.A 

Mgr. Pardubský Ondřej NJ, Z NJ, Z, AJ 7.B 

Mgr. Petrová Jana ČJ, VV ČJ, VV 9.B 

Mgr. Oto Rosák 1.st. ZŠ, spec.ped. 1.st., OEV 5.A 

Mgr. Skalická Dagmar 1.st. ZŠ 1. st. 2.B 

Mgr. Igor Steger 1.st.ZŠ ZIn, IVT, DN, TV,OEV,PČ --- 

Mgr.  Štorchová Petra 1.st. ZŠ 1.st. 3.A 

Mgr.  Trávnický Jan  DiS. 1. st. ZŠ, D Vl 1. st.,  D, Z, PČ 9.A 

Mgr. Jana Tunysová 1.st.ZŠ 1.st. 3.B 

Mgr. Tyšerová Jana 1. st. ZŠ 1.st. 4.B 

Mgr. Valentová Romana AJ, RJ, Z AJ, RJ, Z 8.A 

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

Ing. Wojnarová Jaroslava Ch Ch, F --- 

Bc. Josef Zdobinský ČJ, ON ČJ, OEV, AJ 6.C 

 

VYCHOVATELKY ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Příjmení a jméno Zařazení 

Fillnerová Šárka vychovatelka 

Mgr. Lydia Hypšová vychovatelka 

Martina Menšíková vychovatelka 

Skramuská Iveta vedoucí vychovatelka 

Suchardová Sabina vychovatelka 
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3.4  PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI – MATEŘSKÁ ŠKOLA 

 

 

3.5 ODBORNÁ KVALIFIKACE  - PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY  - UČITELÉ  

 

Kvalifikace  Počet 
Splňovalo požadavky 35 

Rozšiřovali si kvalifikaci  1 

Doplňovali si odbornou kvalifikaci – studovali 6 

 

3.6   ODBORNÁ KVALIFIKACE - PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI MATEŘSKÉ ŠKOLY  

 

Kvalifikace Počet 

Splňuje požadavky 4 
Bez odborné způsobilosti 0 

 

 

3.7   VĚKOVÉ ROZLOŽENÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY  

 

Věk ZŠ 

 Do 30 let 3 
 Do 40 let  12 

 Do 50 let 8 
 Do 60 let 15 

 Nad  60 let 6 
 Průměrný věk 41,11 

 

UČITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Příjmení a jméno Zařazení  

Černíková Miloslava učitelka 

Jeřábková Jana učitelka 

Sluková Jana učitelka 

Uhlířová Dana vedoucí učitelka  
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3.8 ÚDAJE O NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 

 

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI A NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI 

 
Zařazení Počet 

hlavní účetní 1 

administrativní a spisová pracovnice, pokladní 1 

školník 1 

úklid – úsek ZŠ 7 (přepočtených 5,6)  

úklid MŠ 1 

výdejna MŠ 1 (přepočtených 0,75) 

školní asistent 2 (přepočtených 1,0) 

 

 

 

 

Věkové rozložení PP

do 30 let

do 40 let

do 50 let

do 60 let

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

A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY  

 

4.1   ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Zápis do základní školy proběhl v termínu od 1.4.2020 do 30.4.2020 bez přítomnosti 

dětí. Na stránkáh školy byla umístěna elektronická přihláška. Zákonní zástupci přes aplikaci 

On-line zápis vyplňili formulář, který se automaticky odeslal do systému školy. Poté bylo nutné 

formulář dokončit a stvrdit podpisem. Škole mohl být předán dokončený formulář několika 

způsoby: 

 Osobně, 

 poštou, 

 datovou schránkou,  

 e-mailem s elektronickým podpisem. 

Mnozí zákoní zástupci neměli možnost on-line zápisu a využili možnosti sjednání osobní 
schůzky ve škole, bez přítomnosti dítěte, a zde vyplnili formuláž o zápisu do ZŠ. 

Do naší školy bylo takto do konce měsíce dubna zapsáno 82 žáků, z toho bylo 19 žáků 
po odkladu školní docházky. Z tohoto celkového počtu patřilo do našeho obvodu 29 žáků, zbylí 
žáci byli z jiných obvodů. Důvodem této volby byla přeplněnost některých škol a bližší 
vzdálenost bydliště k naší škole. Do konce měsíce května se přehlásili na jinou školu 3 žáci 
(uvolnilo se na nich místo) a 8 žáků podalo žádost o odklad. K 31.5.2020 tak bylo přijato 52 
žáků, z toho 26 dívek. 

4.2 ÚDAJE O POČTECH ŽÁKŮ   

 

K 31. 3. 2019 navštěvovalo naši školu 539 žáků, což představuje nárůst o 45 žáků. Na 

prvním stupni byly v každém ročníku tři paralelní třídy. Na druhém stupni se zvýšil počet tříd 

v šestém ročníku ze dvou na tři,  počet tříd v dalších ročnících zůstal stejný, tj. dvě třídy v 

ročníku. Celkově tedy měla naše škola 24 tříd, z toho 15 na prvním stupni a 9 na druhém 

stupni. 

třída chlapci děvčata žáků Třídní učitel 

1.A 14 8 22 Mgr. Hana Konopková 

1.B 13 9 22 Mgr. Soňa Müllerová 

1.C 16 6 22 Mgr. Monika Kolářová 
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1. ročník 43 23 66  

2.A 13 9 22 Mgr. Lenka Kofroňová 

2.B 11 11 22 Mgr. Dagmar Skalická 

2.C 13 11 24 Mgr. Lucie Míšková 

2. ročník 37 31 68  

3.A 13 10 23 Mgr. Petra Štorchová 

3.B 12 13 25 Mgr. Jana Tunysová  

3.C 14 6 20 PaedDr. Dana Vávrová 

3. ročník 39 29 68  

4.A 15 10 25 Bc. Kateřina Krejčíková 

4.B 12 13 25 Mgr. Jana Tyšerová 

4.C 9 14 23 Mgr. Pavla Kyndlová 

4. ročník 36 37 73  

5.A 13 9 22 Mgr. Oto Rosák 

5.B 12 12 24 Mgr. Helena Nosková 

5.C 15 9 24 Mgr. Jana Klímová 

5. ročník 40 30 70  

6.A 11 14 25 Mgr. Simona Pardubská 

6.B 15 8 23 Bc. Veronika Fliegelová 

6.C 7 14 21 Bc. Josef Zdobinský 

6. ročník 33 36 69  

7.A 9 13 22 Mgr. Jana Kyptová 

7.B 13 14 27 Mgr. Ondřej Pardubský 

7. ročník 22 27 49  

8.A 6 11 17 Mgr. Romana Valentová 

8.B 10 8 18 Mgr. Rudolf Hofman 
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8.ročník 16 19 35  

9.A 10 13 23 Mgr. Jan Trávnický 

9.B 9 9 18 Mgr. Jana Petrová 

9. ročník 19 22 41  

celkem 285 254 539  

1. stupeň 195 150 345 

2. stupeň 90 104 194 

  

 

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 2019/2020 

Počet 

žáků 

316 355 399 458 468 494 539 

Nárůst  2 39 44 59 10 26 45 
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4.3 ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  

 

           Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhly na mateřských školách zřizovaných městem 
Mladá Boleslav rovněž v nezobvyklé podobě. Uskutečnily se v termínu dle školského zákona, 
tedy v období od 2. května 2020 do 16. května 2020. 

Vzhledem k  mimořádným opatřením  situace vyžadovala organizovat zápisy bez 
osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.  Bylo nutné upřednostnit, pokud to 
bylo možné, podání přihlášky datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou, 
v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole. Většina zákonných 
zástupců využila možnosti podání přihlášky do schránky v MŠ. 
      Takto bylo podáno 33 přihlášek. Někteří zákonní zástupci podali přihlášky do několika 
MŠ. Nakonec bylo přijato 15 dětí. Čtyři žádosti byly zamítnuty z kapacitních důvodů. Jednalo 
se o děti mladší tří let. 
 

4.4 ÚDAJE O POČTU DĚTÍ V MŠ  

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

počet dětí byl ve školním roce 2019/2020 -  45, z toho Koťátka - 20 a Tygříci - 25. 

 

5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ  

5.1 HODNOCENÍ  ŽÁKŮ  

      V průběhu školního roku byli žáci hodnoceni jak pomocí formativního hodnocení, tak i 

sumativního. Na konci prvního pololetí dostali žáci výpis z vysvědčení, kde byli hodnoceni 

známkou. Slovní hodnocení dostal jeden žák na podkladě doporučení PPP. 

      V době, kdy škola přešla z důvodů uzavření škol na distanční vzdělávání, bylo v rámci 

tohoto využíváno pouze průběžné slovní – formativní - hodnocení. Učitelé opravili žákovu 

práci a takto opravenou zasílali žákům zpět nejen s informací o výsledku, ale také o tom, co si 

má dále procvičit, zopakovat atp., aby si doplnil případné nedostatky, opravil případné chyby. 

      Na závěr školního roku byli žáci klasifikováni známkou, která odrážela jejich práci 

v době, kdy chodili v druhém pololetí do školy, s přihlédnutím k přístupu k distanční výuce (dle 

možnosti zapojejí jednotlivých žáků) a s přihlédnutím k pololetnímu vysvědčení. U žáků 

prvního stupně bylo ještě přihlíženo k jeho práci v době, kdy již první stupeň „fungoval“, i když 

v omezené míře. Závěrečné slovní hodnocení (na vysvědčeení) nebylo zvoleno z důvodu, že 

slovní hodnocení má zahrnovat posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení 

píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení 

dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet 
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případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. U mnohých žáků bylo pro vyučující velmi 

těžké slovně posoudit výsledky vzdělávání v jejich vývoji, neboť k distanční výuce přistupovali 

různí žáci různě.  Někteří pracovali sami, někteří s pomocí rodičů, za některé evidentně 

pracovali jen rodiče, jiní možná pracovali, ale své práce nezasílali zpět ke kontrole atp. Pro 

závěrečné slovní hodnocení neměli tedy učitelé relevantní podklady. 

5.2. PŘEHLED PROSPĚCHŮ ŽÁKŮ V  PRVNÍM POLOLETÍ  
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5.3. PŘEHLED PROSPĚCHU ŽÁKŮ VE DRUHÉM POLOLETÍ  

 

 

6. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH A NEPEDAGOGICKÝCH  PRACOVNÍKŮ  

 Ve školním roce 2019/2020 byly preferovány společné semináře celého pedagogického 

sboru.  Kromě pravidelného školení BOZP, absolvovali naši učitelé zajímavý seminář na téma  

Plánovaný seminář na téma „Třídní schůzky, jejich náplň a cíle, aneb jak jednat s rodiči“ 

byl z důvodů mimořádných opatření přesunut na přípravný týden dalšího školního roku. 

V červnu však byl uskutečněn velmi důležitý a přínosný kasuistický seminář pro učitele prvního 
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i druhého stupně na téma Příchod žáků do školy po distanční výuce – cílem semináře bylo 

uvést učitele do možných problémů, které po příchodu žáků s různou úrovní znalostí a 

intenzitou zapojení se do distanční výuky mohou nastat. Seminář vedl Bc. Miroslav Zavadil, 

DiS. 

6.1   PŘEHLED VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020    

o Školení BOZP – všichni zaměstnanci, 

o Kurz angličtiny pro učitele – EDOO (pravidelné konverzace) - 3 učitelé 

o Kurz angličtiny pro učitele ve škole – lektorka MUDr. A. Janečková (pravidelné 

hodiny) – 5 učitelů 

o Odborný panel – výuka českého jazyka jako druhého cizího jazyka pro žáky s OMJ – 

ŘŠ + 1. učitelka. 

o Jak zvládat stres a nevyhořet – VISK (4 hod.) – všichni PP 

o Kompetence žáků s MiND – Qiido (8 hod.) – 3 učitelé 

o Voda – seminář v rámci metodického kabinetu Př a Prv (8 hod.) – 5 učitelů 

o Čtenářská gramotnost učitele na druhém stupni – VISK (8hod.) – 3 učitelé 

o Setkání škol podporujících MiND žáky – (8 hod.) – 4 učitelé 

o Kurz AP – Služby a školení (půlroční kurz) – 1 AP 

o Čtenářská gramotnost v rámci Šablon II ( 2 x 8 hod.) – 2 učitelky 

o Normální je nekouřit – Šance pro děti (kurz pro lektory) – 5 učitelů 

 

6.2  DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V  RÁMCI ŠABLON  

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST  

      V rámci Šablon II, projekt OPVV, absolvovaly dvě učitelky vzdělávání v oblasti čtenářské 

gramotnosti v délce 16 hodin (každá). 

MATEMATICKÁ GRAMOTNOST 

    V rámci Šablon II mělo dojít ke školení dvou pedagogů v rozsahu 8 hodin (každý). 

Bohužel vzhledem k mimořádným opatřením spojeným s Covid-19, byla tato školení 

přesunuta na podzimní měsíce. 
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7. ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A  ŠKOLNÍ DRUŽINA  

7.1   ŠKOLNÍ DRUŽINA  

Ve školním roce 2019/2020  bylo otevřeno pět oddělení školní družiny. 

Oddělení Počet účastníků  Vychovatelky 

1 30 Iveta Skramuská 

2 29 Šárka Fillnerová 

3 30 Martina Menšíková 

4 27 Sabina Suchardová 

5 27 Mgr. Lydia Hypšová 

celkem 143  

7.2   NABÍDKA KROUŽKŮ 2018/2019 

 

Název kroužku vedoucí 

Keramika 1 Mgr. Lenka Kofroňová 

Keramika 2 Mgr. Martina Filipi 

Turistický kroužek Mgr. Jan Trávnický, Mgr. J. Tyšerová 

Veselá věda Externí vedoucí 

Florbal Externí trenér – Florbalový klub Mladá Boleslav 

Kutil Junior Externí vedoucí 

Cyklokroužek Externí kroužek – Mgr. Jana Kyptová 

Rozhýbej si jazýček Mgr. Hana Konopková, Mgr. Jana Eflerová 

Výtvarný kroužek Mgr. Hana Konopková 

Pohybové hry  Mgr. Petra Štorchová 

Lego Externí vedoucí 

Počítače Mgr. Pavla Kyndlová 

Angličtina pro děti Mgr. Lucie Míšková 

Angličtina pro nejmenší (pro děti MŠ) Mgr. Helena Nosková 
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7.3   TURISTICKÝ KROUŽEK  

Ve školním roce 2019/2020 oslavil turistický kroužek již 5. ročník svého trvání. Po celou 

tuto dobu se o plánování, organizaci i průvodcovství staral Mgr. Jan Trávnický DiS. 

I v tomto školním roce bylo naplánováno deset celodenních výletů pro žáky 8. ZŠ, rodiče, 

prarodiče, učitele a přátelé školy. Bohužel v březnu 2020 přerušily pravidelné výlety vládní 

nařízení a pandemie koronaviru. Turistický se za dobu svého trvání stal spojnicí mezi školou a 

rodiči. Podporuje větší spolupráci rodiny a školy a zájem rodičů o dění ve škole, třídě a ve 

volném čase.  

Turistický kroužek spolupracuje již tři roky i s Klubem českých turistů v Mladé Boleslavi. 

Výletů kroužku se několikrát zúčastnila i místopředsedkyně Středočeské oblasti KČT a 

obohatila účastníky o informace spojené s prácí značkaře a průvodce výletů.  

Během školního roku, respektive jeho části, absolvovali malí i velcí turisté následující 

výlety: Putování po Svatojiřském lese, Putování kolem Podtroseckých rybníků, Podzimní 

setkání turistů Středočeské oblasti aneb Rozloučení s turistickou sezónou 2019 - Středočeská 

desítka,  Vánoční Polabí ve skanzenu, Za českými granáty do Turnova. 

 

8. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI  A DALŠÍCH KONTROL  

Ve školním roce 2019/2020  proběhla ve škole inspekční činnost ČŠI – plánovaná 

hloubková kontrola. Výsledky inspekční činnosti a protokol byly předány zřizovateli a jsou 

k dispozici k nahlédnutí v kanceláři ředitelky školy a na webových stránkách ČŠI.  

Dále byly provedeny pravidelné kontroly hospodaření ze strany zřizovatele, kontrola BOZP, 

kontrola herních prvků, tělocvičen, hasicích přístrojů aj. – dle plánu kontrol. Protokoly 

z kontrol jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři školy. 

V měsíci květnu proběhla kontrola mateřské školy ze strany krajské hygienické stanice. 

Kontrola neshledala žádné nedostatky. 

 

9. ŽÁCI SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI  

 

Ve škole se vzdělávalo 68 žáků s podpůrnými opatřeními. Ve škole pracovalo 5 

asistentek pedagoga (od září 4 AP a v listopadu nastoupila 1 AP), které byly přiděleny 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, 
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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 hodin speciálním 

pedagogem, 

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

o Český jazyk pro cizince – odpolední aktivita financovaná z projektu Podpora žáků 

cizinců a žáků s OMJ (MŠMT) 

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. 

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. 

Nově došlo k podpoře nadaných žáků a žáků s intelektovým potenciálem v podobě tzv. 

Obohacujících hodin. Jedná se o předmět, který je koncipován jako tzv “průchozí“, tj. žáci 

mohou být do předmětu zařazování průběžně. Podmínkou pro zařazení je vyšetření PPP nebo 

školního psychologa a jejich doporučení. Cílem předmětu je podpora žáků nadaných a žáků s 

intelektovým potenciálem a další rozvoj tohoto potenciálu ve formě zařazování prohlubujícího 

učiva a nadstavbového učiva. Předmět byl realizován pro žáky 4. a 5. ročníku ve formě 

setkávání těchto žáků napříč ročníky formou dvouhodinových setkání, vždy jednou týdně. 

Podle tématu žáci pracovali buď v odborných učebnách, knihovně nebo třídě. Od školního roku 

2020-2021 je počítáno se zařazením tohoto předmětu i pro žáky 2. a 3. třídy. 

 

10.  ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ  

Školní poradenské pracoviště se scházelo pravidelně jednou týdně ve složení:  

 Výchovná poradkyně, 

 metodik prevence patologických jevů, 
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 školní psycholožka, 

 školní speciální pedagožka, 

 kariérový poradce, 

 ředitelka školy. 

 

10.1  ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE PATOLOGICKÝCH JEVŮ  

           Školním metodikem prevence byl i ve školním roce 2019/2020 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. 

      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. 

      Ve školním roce 2019/2020 nastoupila na magistrát města nová hlavní metodička 

prevence patologických jevů, se kterou metodik prevence navázal spolupráci. Je nutné uvést, 

že tato spolupráce byla pro školu přínosem. 

 

10.2  ŠKOLNÍ PSYCHOLOG  

 

          Ve školním roce 2019/2020 pracovala v naší škole jako školní psycholožka Mgr. Zuzana 
Sedláčková. Spolupráce byla na vynikající úrovni.  V průběhu roku paní psycholožka vedla 
s učiteli třídnické hodiny, které byly orientovány na vzájemné vztahy v kolektivu. Kromě 
tohoto řešila i další oblasti:  

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

 práce s rodinou problémových žáků,  

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

 vedení spolupráce třídních učitelů v rámci jednání o jednotlivých žácích, 

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

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

 screening a profitesty k volbě povolání,  

 poradenská činnost pro učitele a rodiče,  

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

  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.  

 

10.4 KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ A PŘÍPRAVA K VOLBĚ  POVOLÁNÍ  

         Kariérové poradenství ve školním roce 2019/2020 měl opět na starost Mgr. Jan Trávnický 

DiS. V rámci výchovy k volbě povolání se naši žáci zúčastnili několika exkurzí na střední 

odborné školy a střední odborná učiliště. Součástí poradenství byly i besedy s výchovným 

poradcem, návštěva Úřadu práce v Mladé Boleslavi, burza škol a besedy s výchovnými poradci 

ze SOŠ a SOU. Jednotlivé akce znázorňuje níže uvedená tabulka. 

Název akce Popis akce Třídy 

Setkání výchovných 
poradců ZŠ, SOŠ, SOU a 
gymnázií 

Prezentace škol, informace pro vycházející žáky Mgr. 
Trávnický 

Exkurze do škol Střední odborná škola a střední odborné učiliště 
Mladá Boleslav, Jičínská ul. 

9.A a 9.B 

Exkurze do škol Střední škola gastronomie a hotelnictví Mladá 
Boleslav s.r.o. 

9.A a 9.B 

Exkurze na Úřad práce 
Mladá Boleslav 

Informace pro vycházející žáky, beseda 
s metodičkou poradenských služeb, kam na 
střední školu 

9.A a 9.B 

Exkurze do škol Den otevřených dveří na Střední školu 
gastronomie a hotelnictví Mladá Boleslav s.r.o. 

9.A a 9.B 

Setkání se zástupcem SOŠ a 
SOU Horky nad Jizerou 

Prezentace školy, informace pro vycházející 
žáky 

9.A a 9.B 

Exkurze do škol Střední odborné učiliště Hubálov  
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Rodičovské schůzky Setkání výchovného poradce s rodiči 
vycházejících žáků 

9.A a 9.B 
+ 7. a 8. 
ročník 

Exkurze do škol Integrovaná střední škola Mladá Boleslav, Na 
Karmeli 

9.A a 9.B 

Exkurze do škol VOŠ a Střední zdravotnická škola Mladá 
Boleslav 

9.A a 9.B 

Exkurze do škol VOŠ a obchodní akademie Mladá Boleslav 9.A a 9.B  

Exkurze do škol Střední průmyslová škola Mladá Boleslav 9.A a 9.B 

Exkurze do škol Střední odborné učiliště Škoda Auto Mladá 
Boleslav 

9.A a 9.B 

Exkurze do škol Gymnázium Dr. Josefa Pekaře Mladá Boleslav 9.A a 9.B 

Burza škol v Domě kultury 
Mladá Boleslav 

Prezentace SOŠ a SOU z regionu 
Mladoboleslavska a sousedních okresů, setkání 
se zástupci škol, informace pro vycházející žáky 
a jejich rodiče 

9.A a 9.B 

Setkání s výchovným 
poradcem 

Praktické informace pro vycházející žáky, 
nabídka studijních a učebních oborů, náležitosti 
přijímacího řízení a vyplňování přihlášek 

9.A a 9.B 

Setkání se zájemci o 
studium na víceletém 
gymnáziu 

Praktické informace pro zájemce o studium na 
osmiletých gymnáziích v Mladé Boleslavi a 
Mnichově Hradišti, náležitosti přijímacího řízení 
a vyplňování přihlášek 

5.A, 5.B a 
5.C 

    
V rámci volby budoucí kariéry navštívili naši chlapci SOU Hubálov. 
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11.  PREVENCE PATOLOGICKÝCH JEVŮ  

11.1  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. 

 

11.2  ORGANIZACE PREVENCE 

 K organizaci prevence sociálně patologických jevů slouží Minimální preventivní 

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

programu má škola vypracovaný 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. (viz tabulka). 

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

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

prevence SPJ, školní psycholožky a ředitelky školy. Vzhledem k výborné spolupráci učitelů v 

této oblasti se ve škole se dařilo většinu jevů odhalovat včas a většinu problémů diskutovat se 

zákonnými zástupci. Zde je třeba uvést, že se vyskytli i zákonní zástupci, kteří i na vyzvání školu 

nenavštíví, nebrali telefony a nejevili žádný zájem o práci svých dětí. 

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

kdykoli se na něj obrátili.  

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. Pro žáky byly organizovány následující programy: 

Září: 

o Dopravní výchova na dopravním hřišti - 4. ročníky, 

o Festival kultur – 6.A,6.C,9.B, 

o Bezpečný průjezd městem – žáci průřezem ročníků, 
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Říjen: 

o Život v mediální džungli – Etické dílny – 6.A, 6.B, 

Listopad: 

o Život v mediální džungli – Etické dílny – 6.A, 7.A, 7.B, 

Prosinec: 

o Rodina – Etické dílny – 8.A, 8.B, 

o Předsudky – Etické dílny – 9.A, 9.B. 

 

12.  PREVENCE RIZIK, ŠKOLNÍ ÚRAZY  

 

12.1  ŠKOLNÍ ÚRAZY  

POČET ÚRAZŮ  

VYHODNOCENÍ ÚRAZŮ  

 

Místo úrazu Počet úrazů 

V hodinách tělesné výchovy 38 

V ostatních vyučovacích předmětech 2 

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

1 

Lyžařské kurzy 0 

Výuka plavání 0 

Zimní stadion 1 

Přestávky ve škole 19 

Školní jídelna 1 

Školní družina  0 

Počet záznamů v knize úrazů 62  
(veškeré - i drobné úrazy 

jako je škrábnutí, píchnutí 
jehlou, stržení strupu atp.) 

Počet odeslaných záznamů o úrazech 
(registrované úrazy) 

0 
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12.2  PREVENCE RIZIK 

K prevenci rizik na pracovišti a rizik školních úrazů a přenosu virových onemocnění sloužily 

následující nástroje: 

 Pravidelné školení pracovníků – BOZP, 

 kontrola BOZP, 

 kontrola požárního značení, 

 školení preventisty PO, 

 hlášení požárního poplachu v rámci školního rozhlasu, 

 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, 

 hygienické zásady prevence proti virovým onemocněním (školní rozhlas, opakované 

uvádění zásad učiteli žákům, letáčky na WC a vstupních dveřích atd.) 

 

13.  PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  

 

13.1   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.  

Hned na počátku školního roku, v září, se třídy 4.A a 4.B vydaly do parku Štěpánka, kde 

na ně čekal program s názvem Život stromu, vedený lektorkou DDM. V měsíci říjnu se tytéž 

třídy vydaly do úpravny vody Rečkov u Malé Bělé a k pramenu Klokočka. 

V měsíci říjnu se vybraní žáci zúčastnili přírodovědné soutěže „Za našimi stromy“, 

kterou každoročně pořádá ZO ČSOP Klenice k příležitosti mezinárodního Dne stromů. 

Tématem soutěže byl biotop lesa. Mezi úkoly patřilo například poznávání stromů a šišek, 

poznávání hub, bezobratlých živočichů, stop obratlovců aj. Náš tým v této soutěži obsadil 2. 

místo.  

Naše škola se zapojila do projektu „Pomozte dětem na vlastní nohy“, jeho cílem je 

podpořit žáky ve využívání k cestování kol, vlastních nohou nebo alespoň veřejné hromadné 

dopravy. Důvodem je stále se zvyšující počet žáků, kteří se nechávají svými rodiči vozit až ke 
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škole, byť nebydlí daleko. Bohužel se podařilo realizovat jen úvodní část, školení učitelů. Další 

částí byly dvouhodinové dílny pro žáky 6. – 9. ročníků. Ty musely být z důvodu zavření škol a 

přechodu na distanční výuku zrušeny a přeloženy na další školní rok.  

      Žáci čtvrtých tříd a žáci navštěvující obohacující hodiny na podzim vyrazili do Domu 

přírody v Dolánkách u Turnova, kde absolvovali velmi zajímavý program a prohlédli si velmi 

zdařilou interaktivní výstavu. Informace z tohoto dne poté zpracovávali v hodinách 

přírodovědy. Žáci druhých tříd byli počátkem června v blízkém chráněném území Radouč. Děti 

nesly krmení pro zvířátka a zpět odnesly některé odpadky. 

    

      Akce Za našimi stromy 

13.2   METODICKÝ KABINET PŘÍRODOVĚDY A PRVOUKY  

     I ve školním roce 2019/2020 pokračovala naše škola v práci organizátora metodického 

kabinetu přírodovědy a prvouky pro mladoboleslavské školy.  V rámci práce kabinetu došlo ke 

dvěma odpoledním setkání nad tématem Voda pod vedením Mgr. Jany Modré. Na těchto 

setkáních se učitelé dověděli zajímavosti o vodě a vodních živočiších, získali spoustu podkladů 

a námětů pro práci s žáky v tomto témanu, mnohé metody si samozřejmě i vyzkoušeli a získali 

mnoho materiálů k výuce. Vyvrcholením tématu měla být jarní exkurze do Vodního domu u 

Vlašimi a do Parazoo ve Vlašimi.  Mimořádná hygienická opatření však této exkurzi zabránila. 

Náhradní termín byl plánován na podzim 2020, ale ani tento se k pokračující vlně šíření 

koronaviru neuskuteční.  

I přesto se všichni učitelé se o náplni a práci kabinetu vyjadřovali kladně a již předem 

se zajímali o náplni pro další rok. Je nutné dodat, že tento metodický kabinet může pracovat 
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díky finanční podpoře od firmy Škoda Auto a.s., která financovala veškerou práci kabinetu, 

včetně materiálů, brožur, knih a příruček. 

13.3   SBĚRY PAPÍRU, TŘÍDĚNÍ ODPADU A DALŠÍ  

          Ve školním roce 2019/2020 se uskutečnily dva sběry papíru. Výtěžek z prvního byl darem 

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

ceny do různých školních soutěží. Druhý sběr byl bohužel poznamenán nízkou výkupní cenou 

papíru. V době, kdy se sběr konal, byla nakonec téměř nulová. Od společnosti Compag jsme 

nakonec nedostali žádné peníze, což nás velmi zklamalo. Bylo proto rozhodnuto, že příští sběr 

se opět vrátíme k původnímu odběrateli. 

     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.  

 

14. ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY V  DOBĚ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ A UZAVŘENÍ ŠKOL 

POČÁTEČNÍ FÁZE  

V měsíci březnu (11.3.2020) byly na základě rozhodnutí vlády a MZ uzavřeny základní 

školy v celé republice. Během několika dní naše škola přešla na distanční výuku. Učitelé se 

sešli na schůzi, kde byly probrány jednotlivé možnosti. V první fázi jsme využili systém 

Bakaláři k předání informací a výukové látky žákům. Tento systém byl využit i ke zpětnému 

zasílání domácích úkolů. Distanční výuku zpočátku brala asi polovina žáků jako druhé jarní 

prázdniny, po týdnu, kdy už bylo jasné, že se bude jednat o delší dobu, se začali rodiče 

zajímat o hesla do Bakalářů (mnoho z nich hesla ztratilo).  Hned od počátku jsme zavedli 

dva způsoby výuky, o to následovné:   

o 1. a 2. třídy se kontaktovaly s rodiči hlavně přes e-mail, někdy přes telefon, pokud 

to jinak nešlo a byla to jediná možnost. Učitelé byli s dětmi v kontaktu hlavně přes 

jejich rodiče.  

o Třetí a čtvrté třídy pracovaly v prostředí, které nejvíce rodičům vyhovovalo, dle 

dohody s nimi. Od pátých tříd probíhalo spojení hlavně v Bakalářích - prostředí 

ÚKOLY (pro zprávy Komens).  

o Všichni učitelé dostali pokyn, ať se snaží zasílat vše pokud možno jedním 

komunikačním kanálem, ale zároveň, pokud budou rodiče, kteří opravdu nemají 
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možnost připojení na internet nebo nemohou stahovat přílohy, aby vyšli rodičům 

vstříc a domluvili se s nimi, jak úkoly zasílat.  

o Pro žáky, kteří neměli vůbec žádné možnosti komunikace na dálku, byla všechna 

procvičování připravena v krabicích ve vchodu do školy, kde si je mohli žáci či rodiče 

jakékoli dopoledne vyzvednout.  

o Učitelé měli za úkol zasílat žákům zadání a práci jen v pondělí, středu nebo pátek, 

aby nemuseli žáci sedět stále u počítače. Většina učitelů zadávala práci na týden a 

následě příchozí odpovědi kontrolovala a s žáky konzultovala. Konzultační hodiny 

byly v pondělí, středu a pátek od 9 do 10 hodin, ale učitelé byli většinou na příjmu 

déle a odpovídali na dotazy každý den. 

DRUHÁ FÁZE  

Po přibližně 14 dnech se postupně zavedla on-line výuka, a to na prvním stupni na 

platformě Škola v pyžamu a od pátých tříd po Skype. Většina učitelů k výuce přistoupila velmi 

zodpovědně a pravidelně vysílala. Byli jednotlivci, kteří neměli v místě bydliště potřebný 

signál, tito využívali pouze prostředí Bakaláři. 

OBSAH VÝUKY   

Obsahem výuky bylo hlavně procvičování a  opakování, z nového učiva jsme vybírali jen to 

nejzákladnější. Učitelé měli pokyn dodržovat zásadu MÉNĚ JE VÍCE. Po určité době byly zvláště 

v hlavních předmětech předávány i nové informace, které však budou po návratu žáků do 

školy (v září a říjnu) znovu probrány a případně upevněny znalosti a dovednosti žáků v novém 

obsahu učiva, jež byl probírán v distanční výuce. 

ZPĚTNÁ VAZBA  

Žáci vypracovávali většinu zadání doma do sešitu nebo PL, případně sledovali výuková 

videa. Po zavedení on-line výuky probíhala výuka s výkladem buď s pomocí kamery, nebo 

sdílení obrazovky. Kontroly práce žáků probíhali následovně: žáci zasílali své práce přes 

prostředí Bakaláři – úkoly nebo na mobil práci nafotili a zaslali na e-mail učitele. Žáci, kteří 

využívali listy z krabic, vraceli práce zpět do školy na recepci. Učitelé všechny zaslané práce 

zkontrolovali, opravili a s komentářem zasílali zpět žákům. Zpětnou vazbu od učitelů 

požadovalo i vedení školy. Zprvu písemně, kdy na konci týdne učitelé posílali reporty o tom, 

jak se daří výuka, zda žáci zvládají a jak s nimi komunikují. Později byly každý týden 

organizovány přes Skype pravidelné on-line porady (zvlášť první stupeň a zvlášť druhý stupeň), 

na kterých bylo společně sdíleno zapojení se žáků, problémy, možnosti atp. 
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PROBLÉMY 

Jako největší problém se zpočátku ukázalo to, že systém Bakaláři není na takový nápor ve 

školách připraven, takže se přikládáním různých příloh zpomaloval. Správce IT musel každý 

týden provést údržbu systému (nastaveno na sobotu). Škola zareagovala zakoupením nového 

výkonnějšího serveru. 

PŘÍNOSY  

U dětí došlo k rozvoji mnoha kompetencí, odlišných od kompetence k učení. Také někteří 

rodiče, kteří dosud neměli o školu zájem, se začali více zajímat a se školou spolupracovat. 

Učitelé se museli rychle přesměrovat na jiný způsob výuky, než byli zvyklí, což u nich rozvíjelo 

další kompetence - možná více než u dětí. Distanční výuka představovala úplně jiný styl práce 

a dle ohlasů učitelů to pro ně bylo daleko náročnější, než kdyby si stoupli do třídy a "odučili" 

si předmět. Učitele je nutno pochválit, protože již od počátku se snažili žáky nepřetěžovat, 

předávat jen základní vědomosti a hlavně byli kreativní, komunikativní a snažili se rodiče 

uklidňovat.  

 

15. SPOLUPRÁCE ŠKOLY A RODINY 

15.1   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. 

 

 15.2   ŠKOLSKÁ RADA  

      Ve školním roce 2019/2020 pokračovala školská rada ve své práci ve složení:  

 za zřizovatele – Alena Zítková, Blanka Antošová, 

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

 za zaměstnance školy –  Mgr. Jan Trávnický DiS., Mgr. Jana Tyšerová 

       Školská rada se sešla během školního roku jedenkrát prezenčně a dvakrát per rollam. 
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       Na prvním zasedání dne 28.8.2019 ŠR projednala a schválila plán práce pro školní rok 
2019/2020 a schválila úpravu ŠVP. Dále byli členové školské rady informováni o tom, jak je 
škola připravena na nový školní rok, k jakým dochází změnám v personální oblasti a dále o 
projektech, do kterých se škola zapojila.  

       Na druhé schůzi ŠR dne 8. 10. 2020 formou per rollam ředitelka seznámila ŠR s výroční 
zprávou za školní rok 2019/2020. 

     Třetí schůze proběhla také formou per rollam. Na této schůzi byly předloženy ke schválení 
úpravy a změny školního řádu.       

Čtvrté zasedání ŠR bylo plánováno na konec školního roku. Vzhledem 
k epidemiologické situaci se však tato schůze  nekonala. 

 

15.3   SPOLEK OSMIČKA  

         Při škole pracoval již šestým rokem spolek Osmička (dříve občanské sdružení Osmička). 

Spolek financoval knižní odměny pro nejlepší žáky z jednotlivých tříd, odměny pro třídy a 

jednotlivce v soutěži pro druhý stupeň. Finančně podpořilo některé akce školy, jako bylo 

hrazení autobusů na bruslení, hrazení dopravy na lyžařský výcvikový kurz aj. Vedení spolku se 

scházelo pravidelně v době třídních schůzek a v době koronaviru komunikovalo navzájem i 

s vedením školy prostřednictvím e-mailů. 

 15.4   TŘÍDNÍ SCHŮZKY, KONZULTACE PRO RODIČE  

              
          V tomto školním roce proběhla tři 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 – Komens -  a získali přístupová hesla. Další 

schůzky proběhly v listopadu 2019. V měsících lednu 2020 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.  

V době zavření škol se ukázalo, jak výhodné pro obě strany je používání elektronických 

žákovských knížek a hlavně systému Komens. Učitelé i rodiče měli možnost rychlého spojení 

přes tento systém. Pro příští školní rok plánujeme uskutečňovat přes Bakaláře (Teams) i on-

line schůzky. 
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 15.5   ŠKOLNÍ AKCE PRO RODIČE A VEŘEJNOST  

Pro rodiče, žáky a veřejnost byly plánovány tyto akce:  

 Den otevřených dveří – proběhl v měsíci únoru, 

 výlety turistického kroužku – probíhaly pravidelné výlety každý měsíc až do března, 

 Velikonoční jarmark – akce zrušena, 

 slavnostní vyřazení žáků devátých tříd – akce proběhla ve školním atriu. 

 

 15.6   INFORMACE RODIČŮM 

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

(třídní schůzky, konzultační hodiny, sdělení v žákovské knížce) a dále také elektronickou 

formou přes systém Bakaláři. Elektronické žákovské knížky používali žáci od pátých tříd, 

systém Bakaláři byl určen pro všechny rodiče. Kromě toho byla dána možnost na vyžádání 

vytisknout zákonným zástupcům kdykoli veškeré záznamy z elektronické žákovské knížky 

(přehled známek a chování). Rodičům problematických žáků byla tato tištěná podoba zasílána 

pravidelně. V systému Bakaláři se mohli rodiče podívat na aktuální stav prospěchu žáka, 

domácí úkoly, obsah třídní knihy (co se žáci učili) 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.   

  

16. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, OZNÁMENÍ A PODNĚTŮ  

 

16.1   STÍŽNOSTI PROTI ROZHODNUTÍM ŘEDITELE ŠKOLY 

        Ve školním roce 2019/2020 nebylo podáno žádné odvolání ani stížnost proti rozhodnutí 

ředitele školy. 

16.2   STÍŽNOSTI PROTI PODMÍNKÁM, PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮM VZDĚLÁVÁNÍ  

             V průběhu školního roku nebyla podána žádná žádost o přezkoumání výsledků 

hodnocení.  

16.3   STÍŽNOSTI V  OBLASTI PRACOVNÍCH VZTAHŮ  

             Ve školním roce 2019/2020 nebyly podány žádné oficiální stížnosti v této oblasti. 
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17. UKAZATELE ROZPOČTU A PŘEHLED DALŠÍCH JEHO PROSTŘEDKŮ  

 

17.1   FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ, VYÚČTOVÁNÍ A POUŽITÍ DALŠÍCH PROSTŘEDKŮ  

 

 
(v Kč) 

 
Hlavní činnost 

 
Doplňková činnost 

 
Náklady celkem 

36 219 430,15  

 
Výnosy celkem 

36 308 126,76  

 
Výsledek hospodaření   

za činnosti 
88 696,61  

 
Výsledek hospodaření za PřO CELKEM 

88,696,61 

 

17.2   TVORBA A POUŽITÍ  PENĚŽNÍCH FONDŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  V ROCE 2019 

 

 

 

     stav 

    1.1.2019 

    příděly      

    z VH 2018 

     jiné  

(dotace... 

atp) 

    použití 

    (provoz) 

   použití 

   (ostatní) 

     stav     

  31.12.2019 

RF      413 42 958,88 145 079,21 0,00 33 720,00 0,00 154 318,09 

RF      414 266 074,70 391 832,00 856 244,82 459 670,70 0,00 1 054 480,82 

Fond 

odměn 

76 340 0, 00  0,00 

     

0,00 

   

0,00 76 340,00 

Investiční 

fond 

172 118,20 119 524,00   99 995,00 191 647,20 
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17.3   ROZDĚLENÍ ZLEPŠENÉHO VH ZA ROK 2019 VE VÝŠI KČ: 

 

Fond Stav k 31. 12. 

2019 

Příděl 

z VH 2019 

celkem pro rok 

2020 

Čerpání v r. 2018 Kč - účel Stav k 

31.12.2020 

FO 

76 340,- 0,00 76 340,00 Při překročení limitů 

mzdových prostředků 

50 000,- 

26 340,- 

413 

FR 

414 

154 318,09 76 567,73 230 885,82 

 

Obnova školního nábytku 

ve třídách a 

kabinetech100 100,00Kč. 

Zakoupení nové 

tabuleTriptych 

30 000,00Kč 

100 885,82 

 

1 054 480,82 0,00 1 054 480,82 Dle podmínek dárce  0,00 

Fond 

 

Stav k 

31.12.2019 

Tvorba 

odpisy, 

příděl z RF 

celkem pro 

r.2020 

 

Čerpání v r. 2020 

 Kč - účel 

 

Stav k 

31.12.2020 

 

IF 

191 647 20 118 133,00- 309 780,20 Interaktivní technika a ICT 

100 00Kč nový server 

40 000Kč, malování školy 

po stavbě 100 000,00Kč 

69 780,20 
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18.  MATERIÁLNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ  

 

18.1   TECHNICKÉ VYBAVENÍ   

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

škole jsou moderně vybavené učebny, ve 14 třídách prvního stupně (z 15) jsou umístěny 

interaktivní tabule. Na druhém stupni jsou vybaveny dataprojektorem nebo interaktivní tabulí 

všechny odborné učebny. Nově byly nainstalovány dataprojektory i do dvou kmenových tříd. 

Žákům sloužily také dvě učebny PC, které však již neodpovídaly hygienickým a bezpečnostním 

standardům, proto bylo již před několika lety zažádáno o jejich rekonstrukci v rámci programu 

IROP. Tato rekonstrukce začala na konci června 2020 společně s vybudováním nové učebny 

fyziky. Pro výuku i další vzdělávání byl k dispozici jeden přednáškový sál s interaktivní tabulí a 

multifunkční sál s dataprojektorem.  

18.2   DALŠÍ VYBAVENÍ TŘÍD  A PROSTOR ŠKOLY  

             O prázdnináh před školním rokem  2019/2020 byla dokončena rekonstrukce školního 

atria, které jsme začali využívat nejen pro oddech o přestávkách, ale také jako venkovní 

učebnu.  

      Všechny třídy ve škole jsou vybaveny zánovními lavicemi a židlemi. Některé třídy mají  

i nový nábytek (skříně). Přesto ve většině tříd (zvláště na druhém stupni) je nábytek 30 let starý 

a nevyhovující. Novou tabulí Triptych byla vybavena učetna přírodopisu, kam byl umístěn i 

nový dataprojektor.      

      Ke zvyšování čtenářských dovedností mohli žáci využít velmi dobře vybavenou školní 

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

přínosem byl příchod paní učitelky Vlachové, která se o knihovnu stará. Pro práci v ní získala i 

skupinu žáků (malí knihovníci), kteří nejen pomáhali třídit knížky, označit nově jednotlivé 

regály, ale hlavně o velkých přestávkách půjčovali knížky malým čtenářům z naší školy. Na jarní 

měsíce byly naplánovány čtenářské chvilky o velkých přestávkách, ke kterým bohužel nedošlo 

z důvodu zavření škol. 

18.3   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 byla i v tomto školním roce velkým problémem. 

Hřiště totiž nepřiléhá ke škole a je asi 50 m vzdálené. Dochází zde k opakovanému ničení plotu 

veřejností, a to převážně v odpoledních a nočních hodinách. Plot je pro účely hřiště 
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nevyhovující. Škola opět žádala o výměnu plotu za pevný (průmyslový). K výměně zatím 

nedošlo. 

18.4   ZLEPŠENÍ PRACOVNÍCH PODMÍNEK ZAMĚSTNANCŮ  

     V rámci využití fondu kulturních a sociálních potřeb byly zakoupeny dvě nové malé ledničky 

(kabinety Př a Ch) a obměněny vyřazené varné konvice. Zaměstnancům bylo přispěno na 

nákup vitamínových prostředků, dále pak na závodní stravování.  Až do měsíce března působila 

ve škole vždy jedno odpoledne v týdnu masérka, která se věnovala našim zaměstnancům. 

 

 

39.výlet turistického kroužku – Podzimní setkání turistů Středočeské oblasti na zámku Konopiště. 
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19. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH   

  PROGRAMŮ, PROJEKTŮ  A VÝZEV  

Projekty

STEM 

Škoda Auto

Metodický kabinet 
Př a Prv

Materiální  a 
technic. vybavení

Podpora 
strategického 

plánování

Podpora výuky

Clever
Qiido

Obohacující 
hodiny

Šablony II

DVPP čtenářská a 
matematická 
gamotnost

doučování žáků 
ohrožených 
neúspěchem

školní psycholog

školní speciální 
pedagog

Město - zřizovatel

karty ITIC a ALIVE

školní asistent

MŠ snížení počtu 
žáků

AJ pro učitele

CLIL

podpora 
žákovského 
parlamentu

Cizinci kraj

dohody

odměny

pomůcky

Plavání hrazení dopravy

Přehled projektů, do kterých 

se ve školním roce 2019/2020 

škola zapojila 
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19.1 ŠABLONY MŠ A ZŠ I  

Škola se v uplynulém období zapojila do projektu Šablony pro MŠ a ZŠ I. Tento projekt skončil 

na konci kalendářního roku 2018.  Na jaře 2020 obdržela škola zprávu o schválení závěrečné 

zprávy a schválení průběhu celého projektu.  

19.2 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 bylo 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 bylo poskytnutí dočasné personální podpory škole. 

Školní psycholožka se věnovala průzkumu klima ve třídách, chováním žáků, 

poskytovala konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče ve škole.  Dále vedla třídnické 

hodiny na druhém stupni ZŠ a pracovala i s některými problémovými třídami na prvním 

stupni ZŠ. 

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 zapojili dvě paní učitelky do DVPP zaměřeného na rozvoj čtenářské 

gramotnosti žáků. Obě absolvovaly dva osmihodinové kurzy.  

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 měly stejné dvě paní učitelky zapojit do DVPP zaměřeného na rozvoj 

matematické gramotnosti žáků. Školení v této oblasti mělo proběhnout na jaře 2020. 

Z důvodu mimořádné situace (Covid-19) a zákazu scházení se bylo školení přesunuto 

na podzim. 

e) Projektový den ve škole – dva projektové dny, ve kterých odborník z praxe zavítá do 

školy a společně s učitelem provede přípravu a realizaci projektových dnů v délce 4 

hodiny jeden. Tyto dny byly také přesunuty z výše uvedených důvodů na podzim roku 

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 
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neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Celkově bylo plánováno 16 

doučovacích kurzů. Do konce června 2020 bylo splněno 11 kurzů. 

Škola tímto získala dotaci v celkové výši 1 439 053,00 Kč. Na podzim 2019 a na jaře 2020 byly 

odeslány monitorovací zprávy. Podzimní byla schválena, jarní čeká na schválení. 

19.3  PODPORA VÝUKY STEM NA ZŠ – FINANČNÍ DAR OD FIRMY ŠKODA AUTO A.S.  

Naše škola čerpala v období od září 2019 finanční dar od firmy Škoda Auto a.s. ve výši  

330 000,- Kč, a to na podporu technického vzdělávání, strategickéh plánování. Tento dar měl 

být vyčerpán do konce června 2020. Vzhledem k tomu, že některé plánované aktivity však 

nemohly být splněny, byl termín plnění prodloužen do konce roku 2020. 

PODPORA STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ  

 Koučink a mentoring pro vedoucí pracovníky, klub ředitelů. V této oblasti došlo k 

podpoře vedení školy v oblasti dalšího plánování a rozvoje školy. Bylo realizováno 

několik schůzek ředitelky školy a koučky paní Jany Černouškové za účelem plánování, 

podpory osobního růstu pedagogů a vedení 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). 

 Na jarní měsíce byl plánován společný seminář na téma třídní schůzky, jejich cíle, jak 

jednat s rodiči žáků. Tento seminář byl přeložen na přípravný týden – srpen 2020. 

 V době distanční výuky probíhaly porady vedení školy s koučkou formou e-mailů. Tyto 

byly zaměřeny jak na práci v rámci mimořádné situace, tak na řešení konkrétních 

problémů. 

 

MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ VYBAVENÍ 

 Část financí byla využita na materiální a ICT vybavení školy. Zakoupeny byly: tabule 

Triptych, dva interaktivní dataprojektory Optoma, chlazení serveru a neinteraktivní 

dataprojektor.   

 Pro výuku byly zakoupeny pomůcky: tělesa na matermatiku, modely jednoduchých 

strojů, matematické kostky, závěsná mapa – jednoduché stroje. 
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ORGANIZACE A ZAMĚŘENÍ VÝUKY 

 

Exkurze a stáže ve firmách + cizí odborníci ve škole 

 V této oblasti byly plánovány na jarní období exkurze do podniků a učilišť a návštěva 

mistrů odborné výchovy z  SOU nábytkářského Kateřinky u Liberce, kteří měli společně 

s několika učni tohoto učiliště pracovat s našimi žáky ve školní dílně. Ani zde však 

plánovaná oblast nebyla splněna. 

SPOLUPRÁCE, METODOLOGIE, FORMY VÝUKY – METODICKÝ KABINET PŘÍRODOPISU. 

 Poslední podpořenou oblastí byly akce Metodického kabinetu přírodopisu. Podpořeni byli 

učitelé, kteří se zúčastnili dvou seminářů s tématem Voda, které vedla Mgr. Jana Modrá. 

Seminářů se zúčastnilo 15 učitelů z mladoboleslavských škol.  Každý z účastníků si kromě 

mnoha návodů na práci s žáky odnesl i podpůrné materiály, které s tématem souvisely 

(výukový materiál Co se skrývá za bludným kořenem a Studánky víly Rozárky). Semináře 

byly hodnoceny velmi kladně a všichni se těšili na jarní exkurzi do Vodního domu u 

Chrudimi. Tato exkurze se z již několikrát zmiňovaných důvodů nekonala.  Peníze budou 

využity na podzim 2020, kdy je plánován seminář s tématem Hmyz. 

 Další finanční prostředky z této oblasti byly využity na zakoupení přírodovědných 

pomůcek, jako jsou demonstrační modely Životní cyklus motýla a životní cyklus žáby, 

Ottova přírodovědná encyklopedie. 

ZHODNOCENÍ PROJEKTU 

 Projekt přinesl pro školu další pozitiva. Ze strany učitelů byly velmi kladně hodnoceny 

semináře Voda a seminář Jak vést třídní schůzky.  

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

koučky. 

 Významně projekt podpořil další vybavení školy ICT. 

 

19.4 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. Škola získala 121 600 Kč pro rok 2019. 
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Část prostředků byla vyčerpána do poloviny roku 2019. Ve školním roce 2019/2020 bylo přímo 

podpořeno 19 žáků formou odpoledních hodin základů českého jazyka. Dále byli podpořeni 

žáci i v rámci výuky jednotlivých předmětů. Níže uvedený graf ukazuje podíl přehled žáků 

cizinců (jednotlivé národnosti) v naší škole.  

Pro kalendářní rok 2020 byla podána další žádost o finanční podporu cizinců a žáků s OMJ. 

Škola tuto podporu získala a byla jí přidělena v rámci projektu částka 40 000 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

28

15

10

6

4
4 2

1 1

Cizinci

Slovensko

Ukrajina

Mongolsko

Vietnam

Polsko

Rumunsko

Bulharsko

Zatím nezjištěno

Rusko

Kazachstán

Název země 
Počet 
žáků 

Slovensko 68 

Ukrajina 28 

Mongolsko 15 

Vietnam 10 

Polsko 6 

Rumunsko 4 

Bulharsko 4 

Rusko 1 

Kazachstán 1 

Zatím nezjištěno 2 

Celkem 140 
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19.5 PODPORA ŠKOLY MĚSTEM  MLADÁ BOLESLAV  

Město Mladá Boleslav ve školním roce 2019/2020 podpořilo své školy v rámci několika 

projektů – viz graf níže. 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTY MĚSTO

Parlament

školní asistent

karty ITIC, ALIVE

CLIL

AJ pro pedagogy

MŠ snížení

Název projektu částka v Kč datum ukončení 

Podpora školních parlamentů na základních šklách v 
MB 

30 000,00 do 31.12.2019 

Školní asistent – plat a odvody 136 000,00 do 31.12.2019 

Karty ITIC a ALIVE pro zaměstnance škol 17 980,00 do 31.12.2019 

Podpora výuky CLIL ve výuce 80 000,00 do 31.12.2019 

Podpora vzdělávání pedagogů v anglickém jazyce 25 191,00 do 31.12.2019 

MŠ – snížení počtu dětí ve třídách – dorovnání platů 81 600,00 do 31.12.2019 
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PODPORA ŠKOLNÍCH PARLAMENTŮ  

V rámci projektu Podpora školních parlamentů si žáci připravili, jaké projekty by chtěli 

realizovat. Do závěrečného kola postoupily projekty   

o Aquabary na chodby, 

o skříňky s hrami na chodby 1. stupně, 

o vybavení Bláhova sálu na trávení velkých a poledních přestávek. 

Jako vítězný byl vybrán návrh č. 3 – vybavení Bláhova sálu na trávení velkých a 

poledních přestávek.  Realizováno bylo zakoupení wifi-free do této místnosti. Žáci zde trávili 

volný čas o velké přestávce. Žáci naší školy mají pokyn používat mobily jen pro potřebu 

výuky, jinak jsou mobily vypnuté a uložené. Vzhledem k tomu, že do té doby zastávala ČŠI 

názor, že nelze žákům používání mobilu zakázat, byl tím zároveň splněn i tento požadavek.  

ŠKOLNÍ ASISTENT  

Pedagogy nejvíce oceňovanou podporou ze strany města Mladá Boleslav bylo zavedení 

školního asistenta a hrazení jeho platu. Úvazek školního asistenta byl rozdělen mezi dvě 

pracovnice. Tyto asistentky pomáhaly učitelům (zvláště na prvním stupni) s pracemi jako jsou 

příprava šablon, tisk, laminování učebních materiálů atp. Dále vydávaly ovoce žákům v rámci 

projektu Ovoce do škol.  Zprostředkovávaly komunikaci mezi rodiči a školou (ranní omluvenky 

po telefonu), hlídaly a předávaly rodičům žáky, kteří měli odcházet dříve ze školy, nebo jim 

nebylo dobře atp. Jedna z asistentek byla stále přítomna v recepci školy, kam byly umístěny  

i kopírka, laminovačka a počítač. Velkou úlohu sehrály školní asistatntky v době, kdy probíhala 

distanční výuka. Učitelé jim z domova zasílali podklady pro tisk výukových materiálů určených 

žákům, kteří se nemohli připojovat on-line. Tyto materiály tiskly, umísťovaly do krabic, 

umístěných ve vchodu do školy. Zpětně pak  přebíraly  od žáků dokončené úkoly. 

KARTY ITIC A ALIVE 

Další podporou bylo zaplacení karet ITIC a ALIVE jako bonus pro zaměstnance škol. 

Každý z pedagogů i nepedagogů dostal tyto karty a mohl je využít jako slevu pro vstup do 

některých památek, pro jízdu vlakem nebo třeba pro nákup knih. 

PODPORA CLIL VE VÝUCE 

Do této aktivity se zapojilo hned několik učitelů, v roce 2019 to byl 10 učitelů a v roce 

2020 - 9 učitelů.  Od září do prosince 2019 bylo odučeno 97 hodin, od ledna do března potom 

92 hodin. Dvě hodiny výuky CLIL sledovala i ČŠI a s úrovní této výuky byla velmi spokojena. 
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PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V  ANGLICKÉM JAZYCE  

Od září 2019 pokračovaly odpolední hodiny pro učitele prvního stupně, kteří se chtěli 

více vzdělávat v anglickém jazyce. Podpořeno takto bylo 5 učitelů, kteří se scházeli 

pravidelně jednou týdně na lekcích anglického jazyka, které ve škole vedla externí lektorka. 

Toto vzdělávání bylo hodnoceno ze strany pedagogů velmi kladně. 

SNÍŽENÍ POČTU ŽÁKŮ VE TŘÍDÁCH MŠ  

V uplynulém období byl snížen počet dětí v jedné třídě naší MŠ na 20, v další třídě bylo 25 

dětí. Pro dorovnání platu učitelů (do konce roku 2019) byl určen finanční obnos uvedený 

v tabulce výše. Od roku 2020 došlo ve školách k novému financování, které méně zohledňuje 

počet žáků, zato více délku provozu školky. V roce 2020 tedy již nebyly potřeba finanční 

prostředky na toto dorovnání. 

 

19.6 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 2019, jarní 

kurzy byly odvolány. Dále školní prostory využívány také pro semináře DVPP převážně pro 

učitelky MŠ, které pořádal z. ú. Dolní Pojizeří. Naše škola byla také zázemím pro setkávání 

výchovných poradců z Mladé Boleslavi. 

 

20.    SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI A DALŠÍMI PARTNERY  

        PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ  

 

        Ve školním roce 2019/2020 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, pomoc při zajišťování bezpečnosti 

kolem školy – dětské hřiště, porušování zákazu vjezdu ke škole aj., 

 Dopravní hřiště p. Hainc BESIP, 

 Škoda Auto a.s. – projekt STEM, 
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 Compag MB – výsadba dvou stromů před školou, úprava keřů před školou, 

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,   

 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, 

 FK Mladá Boleslav – poskytnutí prostoru dvou šaten a fotbalového hřiště 

k tréninkům žáků, 

 OSPOD – konzultace a návštěvy pracovnic ve škole. 

 

21. AKTIVITY ŠKOLY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

 

21.1  ŠKOLNÍ PARLAMENT  

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

školy, prostředím ve škole. Došlo k závěrečnému kolu rozhodování o participaci na 

hospodaření (příspěvek 30 000 Kč od zřizovatele).  
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21.2 PROJEKT UČÍME SE JINAK 

      Již druhým rokem proběhl v naší škole projekt Učíme se jinak, určený pro žáky druhého 

stupně. Žáci si opět na počátku školního roku vybírali z témat, která jim nabídli učitelé podle 

toho, co kterému žáku bylo blízké. Po zápisu na téma byla uskutečněna úvodní schůzka, na 

které jednotliví učitelé představili své projekty a seznámili žáky s plánovanými zážitkovými 

dny. Plánovány byly tři zážitkové dny na období (září 2019, leden 2020 a duben 2020). Na 

podkladě zážitkových dní měli žáci zpracovat při hodinách informatiky a českého jazyka 

projektovou práci.  Žáci 9. ročníku pak měli ještě připravit prezentaci ke své práci, kterou by 

přednesli před vedením školy a zástupci z řad školské rady. Z našeho záměru se uskutečnily 

jen dva zážitkové dny. Témata pro tento školní rok a náplň dvou zážitkových dní: 

Téma projektu (název) Zážitkové dny 
Vedoucí 
projektu 

100 let KŠT v Mladé Boleslavi 1. Výlet se značkaři z KČT v Mladé Boleslavi 
– praktická ukázka značení turistických 
cest, rozcestníky, práce s mapou, 
orientace v terénu, stručná historie KČT. 

2. Wander book – turitický deníček pro 
milovníky turistiky a turistických vizitek, 
návštěva Liberce – výrobna turistických 
vizitek. 

Mgr. J. Trávnický 

Poznáváme přírodu 
Mladoboleslavska 

1. Přírodní pakr Chlum u Mladé Boleslavi – 
naučná stezka s pracovními listy. 

2. Krajinou Hruboskalska – Sedmihorky – 
výlet s průvodcem. 

Mgr. S. Pardubská 

Perly regionu 1. Architektura zámku Mnichovo Hradiště 
2. Krnsko, stránovský viadukt, pozdně 

románský kostel sv. Mikuláše ve Vinci, 
cukrovar a mlékárna v Čejetičkách, 
pomník Fr. Viceny u Česany. 

Mgr. J. Petrová 

Bezpečná cesta městem 1. Moje kolo – kontrola vybavení kola, 
oprava píchlé duše, seřízení 
přehazovačky, pravidla silničního 
provozu, první pomoc, seznámení se 
s aplikací Rekola. 

2. Poslech přednášky p. náměstka Boušky 
o cyklostezkách v Mladé Boleslavi, 
návštěva dopravního hřiště a beseda 
s vedoucím p. Haincem, plnění testů 
z dopravní výchovy, průjezd 
cyklostezkami Severního města. 

 

Mgr. I. Steger 

Netradiční výtvarné techniky 1. Výtvarná technika mramorování. 
2. Smaltování bez pícky. 

M. Filipi 
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Zdravý životní styl v praxi 1. Lesopark Štěpánka, workouty a 
hřiště, návštěva prodejny zdravé 
výživy a jídelny zdravého stravování 
Sarva Hita v Masné ulici. Beseda 
s majitelkou o zdravé stravě. 

2. Tvoření v DDM, vodní radovánky 
v plaveckém bazénu. 

Bc. V. Fliegelová 

Všeobecná vlastivnědná a 
odborná muzea 

1. Návštěva památníku na Vítkově – 
expozice „Osmičkové roky“, výstava 
týkající se Slovenského národního 
povstání, slavnostní sál a návštěva 
vyhlídky. 

2. Návštěva pantheonu Národního 
muzea s lektorovanou prohlídkou, 
důležiné lokality Starého a Nového 
města pražského. 

PhDr. V. Hájek 

Příprava a organizace 
sportovní či kulturní akce 

1. Beseda s ing. Javůrkem, 
pořadatelem několika sportovních 
akcí, seznámení se s fázemi 
organizace sportovní nebo kulturní 
akce a s celkovou problematikou 
během příprav a realizace. Návštěva 
Domu kultury – beseda s předsedou 
společnosti Kultura města. 
Prohlídka zákulisí, práce zvukař či 
osvětlovače. 

2. Finanční stránka pořádání akce, 
ukázka dokumentace (podání 
žádosti o dotaci), sběr dat, rozvoj 
komunikace a sponzorství. 
Konkrétní příprava na akci Vítání 
léta v sídlišti. 

Mgr. J. Kyptová 

Tradiční a netradiční sporty 1. Tenis. Organizace sportovní soutěže 
(tenisového turaje), sportovní 
vybavení, druhy raket, velikost, 
oblečení, obuv na různé povrchy, 
podání, rozlosování turnaje, vlastní 
turnaj. 

2. Stolní tenis, frisbee ultimate – 
sportovní pomůcky potřebné 
k těmto sportům, vybavení, pravidla 
her. Hraní turnaje ve stolním tenisu. 

Mgr. R. Hofman 

Tvoříme noviny od A až do Z 1. Návštěva tiskárny Geoprint 
v Liberci, výroba a tisk novin 

2. Návštěva redakce Boleslavského 
deníku – příprava novin, sběr dat a 
podkladů, zkušenosti novináře. 

Mgr. Z. Čupíková 

Jak se tvoř kniha 1. Fáze vzniku knihy – řazení od 
autorského nápadu po hotový 

Mgr. J. Vlachová 
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výtisk. Tvoření informačních plakátů 
o vzniku knihy nebo komiksového 
příběhu. Výroba ručního papíru, na 
nějž žáci psali podrobně aktivity, 
které se jim líbily a které se jim 
zdály být nezajímavé. 

2. Workshop s Radkem Malým, dílna 
tvůrčího psaní. 

 

Úprava značkování v rámci projektu Učíme se jinak: 100 let Klubu českých turistů v Mladé Boleslavi – první 

projektový den. 



 

 

55 

 

Druhý projektový den – skupina žáků z projektu Poznáváme přírodu Mladoboleslavska 

21.3  ZÁJEZDY DO ZAHRANIČÍ  A EXKURZE 

      Z důvodů nízkého počtu žáků na druhém stupni se rozhodla škola konat týdenní 

zahraniční zájezdy do Anglie pouze 1x za dva roky. Plánovaný dvoudenní zahraniční zájezd do 

Německa se z důvodů Covid-19 nekonal.  

 Na podzim proběhly exkurze hlavně v rámci projektu Učíme se jinak (viz kapitola 20.2). 

Dále žáci pátých tříd navštívili v měsíci září Prahu – její historickou část a Hrad. V říjnu se třídy 

4.C a 5.B vydali na exkurzi do Kutné Hory. Žáci 9.A v listopadu podnikli kulturněhistorickou 

exkurzi do oblastní galerie v Liberci, kde kromě stálé výstavy shlédli i výstavu malíře Paula 

Gebauera zaměřenou na dějiny 20. století a připomněli si 30. výročí Sametové revoluce. 

21.4   OZDRAVNÉ POBYTY A KURZY 

LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ 

V únoru 2020 se v termínu pátek 16.2 až neděle 21.2. konal lyžařský výcvikový kurz v 

Pasekách nad Jizerou. Kurzu se zúčastnilo 27 žáků /12 chlapců a 15 dívek/. Jako lyžařští 

instruktoři byli přítomni učitelé naší školy Mgr. Rudolf Hofman – vedoucí kurzu, Mgr. Jana 

Kyptová, Bc. Josef Zdobinský. Kurz byl organizován dle připraveného programu schváleného 

vedením školy. Celý kurz proběhl bez zranění žáků nebo instruktorů.  
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ŠKOLY V PŘÍRODĚ  

  Plánované školy v přírodě se v letošním roce neuskutečnily. Smlouvy s ubytovacími 

zařízeními a školiteli musely být odvolány, neboť jejich realizace byla směřována na jarní 

období. Bohužel v tuto dobu byly školy zavřené a hromadné akce z důvodu 

protiepidemiologických opatření zakázané. 

 

21.5  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 měl tento kurz 

pokračovat, k plněním zkoušek z DV a získáním průkazu cyklisty však nedošlo. Stejně tak byla 

odvolána oblastní i okresní kolo dopravní soutěže, pro které zajišťuje naše škola jak prostory, 

tak i organizátory a pomocníky z řad našich žáků. 

 

21.6  SPORTOVNÍ AKCE A SOUTĚŽE  

PRVNÍ STUPEŇ  

 

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

účastnili povinného plaveckého výcviku v městském bazénu. Ve třídách s rozšířenou výukou 

TV proběhla výuka bruslení. Bruslení na lední ploše jako vždy zakončil karneval na ledě.   Na 

podzim proběhl kurz in-line bruslení, jarní – navazující kurz - nebyl uskutečněn. 

  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. Dalším sportem, do kterého se naši žáci zapojili a jehož výuka pod vedením 

trenéra Radovana Kábrta  zpestřila hodiny tělesné výchovy, byla házená.  Bohužel i v tomto 

sportu byl plánovaný jarní turnaj odvolán. 
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Žáci prvního stupně v rámci TV procvičují své dovednosti s míčem pod vedením trenéra házené a paní učitelky. 
 

                  

V turnaji v basketbalu, který se konal těsně pře uzavřením škol, jsme získali krásné druhé místo. 
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DRUHÝ STUPEŇ  

11. září se zúčastnili žáci druhého stupně akce Teribear v Mladé Boleslavi. Akce je 

organizována již poněkolikáté a kromě toho, že podporuje pohyb žáků, její výtěžek je vždy 

určen na konkrétní charitativní pomoc. 

V rámci soutěží AŠSK byli žáci II. stupně (chlapci, dívky 6. - 7. tříd i chlapci, dívky 8. - 9. tříd) 

přihlášení v listopadu do okresního kola ve florbalu. Z důvodu hloubkové inspekce na naší 

škole, byla účast zrušena. Okresního kola ve florbalu se účastnili pouze chlapci 8. - 9. tříd, 

zahráli si pouze ve skupině bez postupu do finálové skupiny. Ostatní soutěže byly v návaznosti 

na koronavirus v průběhu školního roku zrušeny. Jednalo se o soutěže AŠSK, OVOV, Pohár 

rozhlasu, Sportovní dny, Targetsprint.  

21.7  OLYMPIÁDY A DALŠÍ SOUTĚŽE  

 
Ve školním roce 2019/2020  se naše škola zúčastnila následujících soutěží: 
 

 Říjen 2019:  

o Mladý chemik  (9. ročník),  

o Přírodovědný klokan – Kadet (8. a 9.ročník), 

o "Za našimi stromy" - enviromentální výchova, park Štěpánka (2. Místo). 

 Listopad 2019: 

o Dějepisná olympiáda (9. ročník). 

 Prosinec 2019: 

o Turnaj v miniházené (1. stupeň), 

o Chemická olympiáda – postupující žáci – krajské kolo na SPŠ chemické v Praze. 

 Leden 2020: 

o Dějepisná olympiáda – okresní kolo v Mladé Boleslavi (postupující žáci z 9.ročníku). 

 Únor 2020: 

o Konverzační soutěž v AJ (žákyně 6.třídy získala 3. místo), 

o Okresní kolo v minibasketbalu (naši žáci z 3.C získali 1. místo), 

o Okresní kolo v basketbalu (chlapci 8. a 9. ročníku), 

o Okresní kolo v basketbalu (děvčata 8. a 9. ročníku), 

o Okresní kolo ve florbalu (smíšená družstva). 

Matematické soutěže - Klokan a Pythagoriáda měly být konány v termínu po 11.3.2020 a byly 

zrušeny. 
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21.8 AKCE TŘÍD MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

ZÁŘÍ   

    V měsíci září děti ze tříd 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. 

Akce:  Třídní schůzka rodičů – veškeré informace ohledně MŠ 

ŘÍJEN  

 

      Měsíc říjen se zaměřil ve školce převážně na živou a neživou přírodu, která se 

neuvěřitelně proměňovala před očima dětí. V tomto měsíci děti chodily na procházky, hrály si 

na hřišti. Celý měsíc děti vyráběly a malovaly vše, co se týkalo podzimu, pouštěly draky. Tato 

radostná událost byla dětmi namalována. 

 Na závěr tohoto měsíce třída "Tygříků" vyrazila na tematickou vycházku do přírody. Děti zde 

pozorovaly stromy, ptáky, zvířata, ale také zvířátkům nosily celý koš kaštanů a žaludů. Na závěr 

tohoto měsíce děti pouštěly draky. 

Akce:  

 Loutkové divadlo s podzimním tématem 

 Tematická procházka do lesoparku 

 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 přijel pan fotograf s vánoční 

tématikou. Také v tomto měsíci přijela městská policie, aby dětem formou pohádky ukázala, 

jak se bezpečně chovat mimo školku. Také do mateřské školy zavítalo divadélko „Pernštejn“. 

Akce: 

 Loutková pohádka v MŠ – „Jejda strašidýlka“ 

 Fotografování s vánoční tématikou 

 Městská policie 

PROSINEC  

     V prosinci vyvrcholily přípravy na Vánoce. V předvánočním čase na nás opět dýchala 

předvánoční atmosféra naší školky. Děti však nemyslely jen na sebe a připravily si pro babičky 
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a dědečky z domu s pečovatelskou službou pásmo písní, koled a tanečků. MŠ navštívil Mikuláš 

se svou družinou a nadělil jim dárky. Tuto akci opět zajišťovali žáci z deváté třídy naší ZŠ. 

Nechyběly pohádky, divadelní představení a samozřejmě také vánoční posezení s rodiči. Děti 

ze třídy „Tygříků“ společně s paní učitelkou upekly vánoční cukroví. Těsně před vánočními 

svátky děti si rozbalovaly vánoční dárečky pod vánočním stromkem.  

Akce: 

 Mikulášská nadílka 

 Návštěva babiček v domu s pečovatelskou službou – pásmo písní, básní a tanečků 

 Divadelní představení 

 Pečení vánočního cukroví 

 Vánoční posezení s rodiči – výroba vánočních dárečků, zazpívání vánočních koled 

 Rozbalování dárečků dětmi pod stromečkem 

LEDEN  

     Leden byl ve znamení nejen klidné povánoční atmosféry. Do školky také zavítalo divadélko 

„Koloběžka“. 

Akce: 

 Loutková pohádka „Pohádka z kuchařské čepice“ 

ÚNOR  

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

v maskách. Děti měly od rodičů připraveny krásné masky na masopustní dopoledne ve školce. 

V tomto období se předškolní děti ještě více začaly připravovat na školní docházku.  Také je 

pobavila loutková pohádka s veselým příběhem. Také děti navštívily ZŠ. 

Akce: 

 Divadelní představení v mateřské škole s pohádkou „Jak včelička zachránila králíčka“ 

 Maškarní rej v mateřské škole – celý týden děti vyráběly masky a na konci týdne byla 

promenáda v maskách, soutěže a tanečky 

 Návštěva ZŠ – předškolní děti 

 

BŘEZEN  

     Březen prožívaly děti velmi pestře. Opět v tomto měsíci nás navštívil pan fotograf s jarním 

tématem a společnou fotografií tříd. 
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V mateřské škole pro obě třídy byl zajištěn hudební pořad, kde se děti seznamovaly s různými 

hudebními nástroji. 

V tomto měsíci děti hodně chodily na delší procházky, kde pozorovaly probouzející se jaro. 

Akce: 

 Tématické vycházky do přírody 

 Hudební pořad 

 Fotografování 

Provoz mateřské školy byl uzavřen v období koronavirové nákazy od 19. 3. 2020. 

Provoz mateřské školy zahájen od 11. 5. 2020. 

Tento provoz byl bez veškerých akcí mimo mateřskou školu, ale byly i zrušeny různé akce 

přímo v mateřské škole. 

Děti v této době se pohybovaly, co nejvíce venku na hřišti v areálu ZŠ. 

Akce:  

 MDD – soutěže v duchu pohádek 

 Pasování dětí na školáky /bez rodičů/ 

 

21.9 AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY  

      Během školního roku 2019/2020 jsme se ve školní družině, kromě pravidelných 

činností, zaměřili na dostatečný prostor pro rekreační a odpočinkovou činnost účastníků ŠD. 

Během odpoledne jsme po obědě zařazovali odpočinkovou činnost a hlavně pobyt venku na 

delší dobu podle počasí. 

      V září se  děti nejprve seznámovaly s okolím školy a vnitřním řádem školní družiny. 

Následující měsíc jsme uspořádali Drakiádu na školním hřišti a také jsme si připomněli svátek 

Halloween. Listopad byl věnován povídání o podzimu, vyráběli jsme podzimní dekorace, na 

vycházkách pozorovali podzimní přírodu. Stranou nezůstal ani zdravý životní styl.  Společné 

vyprávění a sdílení zkušeností nejen o něm, ale i o otužování bylo vzhledem k nadcházejícímu 

chladnému počasí přínosné. V prosinci jsme jako každý rok vyráběli adventní kalendáře  

a vánoční dekorace, v tělocvičně proběhla již tradiční Čertovská diskotéka s hrami  

a soutěžemi. V adventním čase si děti v každém oddělení poseděly u vánočního stromečku, 

připomněly si vánoční zvyky a zazpívaly vánoční koledy. V lednu se všechna oddělení ŠD 

věnovala zimním dekoracím a vycházkám do okolí školy. V únoru se konala velká akce v 

tělocvičně, na kterou se naši účastníci vždy velmi těší. Touto akcí byl dětský karneval. 
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Následující měsíc jsme začali vyrábět jarní dekorace. Bohužel další období již herny školní 

družiny osaměly, neboť byly díky mimořádnému opatření spojenému s onemocněním Covid-

19 zavřeny školy.   

22. SPOLUPRÁCE S  MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI  

 

     Naše škola v podzimním a zimním období pokračovala ve vzájemných setkáváních žáků 
ZŠ a dětí z MŠ pod názvem Školka ve škole (MŠ v ZŠ). V rámci těchto akcí žáci 1.B a třídy 4.B 
připravili pro děti z mateřských škol Vandrovka a Čtyřlístek tematicky zaměřená dopoledne 
(vždy 2 hodiny).  Naši čtvrťáci také navštívili své mladší kamarády v MŠ Čtyřlístek, dokonce 
společně zhlédli filmovou pohádku Zimní království II. 

    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. Z důvodu koronavirové situace 

však nebyla uskutečněna všechna plánovaná setkání. 

 

23.  DALŠÍ AKCE ŠKOLY  

  Mezi další pravidelné a oblíbené akce školy patří i pravidelný jarmark. V tomto školním 

roce to měl být Velikonoční jarmark, který však nemohl být uskutečněn. Stejně tomu bylo i 

s několikaletou a oblíbenou soutěží Zpěváček Osmáček a Talent 8. ZŠ. Žáci některých tříd naší 

školy navštívili již tradičně Dětskou notu. Pozadu nezůstaly ani návštěvy divadelních 

představení (některé třídy z 1. stupně) nebo návštěva Divadla kouzel (první třídy).  

Čtenářskou gramotnost a výchovu ke čtenářství podpořily návštěvy našich druháků a 

čtvrťáků v městské knihovně. 

Celý rok probíhaly (zvláště na prvním stupni) různé celodenní projekty. Tak například 

prvňáci v rámci projektu „Z pohádky do pohádky“ absolvovali několik celodenních projektů, 

jako například Koblížek, Čert a Káča a jiné. Další projekty byly vázány na svátky v kalendáři. Tak 

tomu bylo například u projektů Dušičky, Strašidelné učení, sv. Martin, Advent, Vánoce. Žáci 

čtvrtých tříd se zabývali projektem Voda. 

 


