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1. Základní údaje o škole 

1.1 oficiální název:  Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, 
příspěvková organizace 

1.2 zřizovatel: město Mladá Boleslav 
1.3 součásti školy: Základní škola, Mateřská škola, školní družina a hospodářský úsek 
1.4 základní údaje o součástech školy 

 
Úsek základního vzdělávání měl v průběhu školního roku průměrný počet žáků 336 
rozdělených do 16 tříd, úsek mateřské školy 55 dětí rozdělených do 2 tříd. Ve 3 
odděleních školní družiny bylo průměrně zapsáno 72 žáků. 

1.5 Počty žáků ve třídách a třídní učitelé k 30. červnu 2012 

Třída Chlapci Dívky Celkem Třídní učitel/ka 
1.A 10 13 23 Mgr. Marie Dufková 

1.B 10 13 23 Mgr. Jana Kaplanová 

1.ročník 20 26 46  
2.A 16 9 25 Mgr. Lenka Kofroňová 

2.ročník 16 9 25  
3.A 9 9 18 Mgr. Jitka Houštecká 
3.B 10 8 18 Mgr. Jana Klímová 
3.ročník 19 17 36  
4.A 11 12 23 Mgr. Zdeňka Michalcová 
4.B 14 9 23 Mgr.  Dagmar Skalická 
4.ročník 25 21 46  

5.A 12 6 18 Mgr. Miloslava Dorčáková 

5.B 8 13 21 PaedDr. Dana Vávrová 
5.ročník 20 19 39  

6.A 9 12 21 Mgr. Simona Pardubská 
6.B 7 9 16 Mgr. Vlasta Buršíková 

6.ročník 16 21 37  

7.A 14 12 26 Mgr. Ondřej Pardubský 
7.ročník 14 12 26  

8.A 7 14 21 Mgr. Alena Verflová 
8.B 9 11 20 Mgr. Blaženka Benešová 

8.ročník 16 25 41  
9.A 12 7 19 Mgr. Jana Petrová 

9.B 5 15 20 Ing. Jiří Kamínek 

9.ročník 17 22 39  
CELKEM 163 172 335  
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1.6  Materiálně-technické podmínky školy 

Materiálně technické podmínky školy se v roce 2011/12 výrazně zlepšily díky dotacím  
z EU. Dumy, které učitelé vytvořili, jsme aktivně využívali při vyučování. Dále z těchto 
peněz byla dotována výuka anglického jazyka s rodilým mluvčím od 4. ročníku. Tato 
dotace umožnila nejen materiální vybavení, ale i další modernizaci a zkvalitnění výuky 
jednotlivých předmětů. 
Škola disponuje kermanickou dílnou včetně vypalovací pece, která je využívána nejen 
v hodinách Vv, v kroužcích vedených učitelkou školy, ale i pro děti z okolních 
mateřských škol.  

V červnu 2012 bylo zahájeno zateplování budovy. 

 

 

1.7 Údaje o školské radě 

Školská rada je šestičlenná ve složení 2 zaměstnanci školy, 2 zástupci rodičovské 

veřejnosti a dva členové za městský úřad v Mladé Boleslavi.  V průběhu školního roku se 

sešla v měsíci říjnu, v březnu a v červnu. Školská rada projednala a schválila výroční 

zprávu školy, zprávu o hospodaření, možnost zavedení interaktivních učebnic, možnost 

zřízení účtu školské rady a jeho dalšího využívání pro potřeby žáků a školy, projednala 

započetí stavebních úprav a byla seznamována s dalšími změnami ve škole. Jednání 

školské rady se zúčastňoval ředitel školy. 
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2. Obory základního vzdělávání a vzdělávací program  

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 

Vzdělávání žáků ve škole probíhalo dle schválených učebních dokumentů MŠMT a dle 
školního vzdělávacího programu, který byl vytvořen v souladu s RVP pro základní 
vzdělávání.  

Vzdělávací program Třídy 

Školní vzdělávací program „Rozkvetlá 
škola“ 

Všechny třídy školy 

 
V tabulce jsou uvedeny hodinové dotace předmětů v ročnících. 

Tabulka : Školní vzdělávací program „Rozkvetlá škola“ 

Předmět 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. CELKEM 
Český jazyk 9 10 9 7 7 4 4 4 5 59 

Cizí jazyk (AJ, Nj)   3 3 3 3 3 3 3 21 
Dějepis      1.5 2 1.5 1,5 6,5 

Občanská  a etická výchova      2 1 1.5 1.5 6 
Matematika 4 5 5 5 5 4 4 4 4 40 

Fyzika      2 1 2 1 6 

Chemie        2 2 4 
Přírodopis      2 2 2 2 8 

Přírodověda    2 2     4 
Vlastivěda    2 2     4 

Zeměpis      1.5 2 2 2 7,5 

Prvouka 2 2 3       7 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 2 2 1 1 13 
Praktické činnosti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 
Zdravý životní styl      1 1   2 

Konverzace v Nj       1 1 1 3 
Základy informatiky     1     1 

Konverzace v Aj       1 1 1 3 

Cvičení z českého jazyka        1 1 2 
Cvičení z přírodovědných 
předmětů 

      1 1 1 3 

Domácí nauky        1 1 2 

Informatika a výpočetní 
technika 

     2 2 2 2 8 

Výtvarné techniky        1 1 2 

Tenis        3 3 6 
Volitelný tenis   1 1 1 1 1    

CELKEM 20 22 25 25 26 29 31 38 38 254 
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2.2 Vzdělávací program  

Podle vzdělávacího programu „Rozkvetlá škola“ se vyučovalo ve všech ročnících. 
Vzdělávací program obsahuje v souladu se státní úpravou RVP vzdělávací obor etická 
výchova. Etická výchova byla zařazena jako součást občanské výchovy pod názvem 
Občanská a etická výchova. 
Na prvním stupni je etická výchova zařazena do jednotlivých předmětů (např. ČJ, Vl, Př, 
Prv, TV, Pč, VV). Dále do výuky byla zařazována enviromentální výchova a výchova ke 
zdraví. 
Vyučující v průběhu roku připravovali prezentace a programy v rámci šablon.  

Vzdělávací oblasti školního vzdělávacího programu, které byly využity v daném školním 
roce, jsou uvedeny v následující tabulce: 

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět  

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 
Cizí jazyk (anglický nebo německý) 
Konverzace v cizím jazyce 

 Matematika a její aplikace Matematika 
 

Informační a komunikační technologie Základy informatiky 

Člověk a jeho svět  
Člověk a společnost Dějepis 

Občanská a etická výchova 
Člověk a příroda Chemie 

Fyzika 
Přírodopis 
Zeměpis 

Umění a kultura Hudební výchova 
Výtvarná výchova 
 

Člověk a zdraví Zdravý životní styl 
Tělesná výchova 
  

Člověk a svět práce Praktické činnosti 
Doplňující vzdělávací obory Tenis 

Informatika a výpočetní technika 
Cvičení z přírodovědných předmětů 
Výtvarné techniky 
Německý jazyk 
Domácí nauky 

 

Obsah učiva je koncipovaný tak, aby jednotlivé vzdělávací oblasti na sebe navazovaly a 
vytvářely podmínky pro získání základů všeobecného vzdělání. Důraz byl kladen na 
výuku českého jazyka, matematiky a výuku cizích jazyků. Ve volitelných předmětech si 
žáci mohli vybrat z nabídky tenis, další cizí jazyk, informatika, výtvarné techniky, cvičení 
z přírodovědných předmětů a domácí nauky. 
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3. Pracovníci školy  

3.1 Statistické údaje o pracovnících školy 

Fyzické a přepočtené osoby  
 Úsek školy  Počet fyzických/přepočtených osob  

 Pedagogičtí pracovníci 29/22,2 

 Vychovatelky školní družiny 3/2,41 
 Hospodářský úsek 8/7,3 

 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 

Pedagogičtí pracovníci, kteří vyučovali ve školním roce v ZŠ 

TITUL PŘÍJMENÍ JMÉNO  APROBACE  VYUČUJE  TŘÍDNÍ 
Mgr. Benešová Blaženka Tv  Tv,Do, Pč 8.B 

Mgr. Buršíková Vlasta F,M  M,F, 6.B 

Mgr. Čupíková Zdena 1ZŠ,Aj  Aj, KAj  

Mgr. Dorčáková Miloslava 1ZŠ  1.st. 5.A 
Mgr. Dufková Marie 1ZŠ  1.st. 1.B 

Hošková Drahoslava   Aj, KAj  

Mgr. Houštecká Jitka 1ZŠ  1.st. 3.A 
Bc. Chňupa Jan,  DiS.  D,TV  

Mgr. Kaplanová Jana 1ZŠ  1.st. 1.A 
Ing. Kamínek Jiří Bi, F, uč. odb. př., Ch P, F, M, Z 9.B 

Mgr. Klímová Jana 1ZŠ  1st., Hv 3.B 
Mgr. Kofroňová Lenka 1ZŠ  1st. 2.A 

Mgr. Kučerová Milena Čj,On  ČJ  

Maroušek Martin   Tenis  
Mgr. Michalcová Zdeňka 1ZŠ,  1.st. 4.A 

Mgr. Ottomanská Věra M,On,  OEV  
Mgr. Pardubská Simona Bi,M,  M,P, Aj, CVP 9.A 

Mgr. Pardubský Ondřej Nj,Z,  Nj,Z, Aj 7.A 
Pavlíček Jiří   In, IVT  

Mgr. Petrová Jana Čj,Vv,  Čj,Vv, Aj, VT 9.A 
Mgr.Poslt Milan M, ZPV  Pč  

Mgr. Skalická Dagmar 1ZŠ  1.st. 4.B 

Mgr. Valentová Romana Aj,Rj,Z,  Aj, Z v Aj  
PaedDr. Vávrová Dana 1ZŠ,  1.st. 5.B 

Mgr. Verflová Alena Čj,On,  Čj,OEV 8.A 
Mgr. Zouhar František Bi,Ch, Ch    

Skramuská Iveta vychovatelství TV  
Fillnerová Šárka vychovatelství HV  

Beránková Jaroslava vychovatelství VV  
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Vychovatelky školní družiny  

 PŘÍJMENÍ JMÉNO  ZAŘAZENÍ 

 Beránková Jaroslava vychovatelka 
 Fillnerová Šárka  vychovatelka  

 Skramuská Iveta  vedoucí vychovatelka  
 

 

Učitelky mateřské školy 

 PŘÍJMENÍ JMÉNO                                              ZAŘAZENÍ 
 
Mašková Eva (do5.9.2011)                           učitelka 
Sokolová Jarmila (od 12.9.2011)               učitelka 
Nastoupilová Lucie                                          učitelka 
Tykalová Simona                                              pokojská 
Uhlířová Dana                                                   vedoucí učitelka         
 

 

3.3  Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost výuky v ZŠ 

Kvalifikace     
Počet 

Splňuje požadavky 23 

Nesplňuje, státní zkouška 
z cizího jazyka 

1 

Vysokoškolské vzdělání 
bez pedagogické 
způsobilosti 

0 

Vyšší odborné 
s pedagogickým minimem 

0 

Jiné 4 

 

 

Aprobovanost výuky některých předmětů v procentech 

Čj M Ch P F Z D Aj Nj 1. stupeň 
100 93 100 100 100 100 0 74 100 100 

 

3.3b Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ 

Kvalifikace    
Počet 

Splňuje požadavky 3 

Bez odborné způsobilosti 1 
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3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věku  v ZŠ, MŠ a ŠD  

 Věk        ZŠ       MŠ 

 Do 30 let 0 1 
 Do 40 let  3 1 

 Do 50 let 7 1 
 Do 60 let 16 0 

 Nad  60 let 3 1 

 Průměrný věk 51.2 roku 43,3 
 

 

 

3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících 

Provozní zaměstnanci  

 PŘÍJMENÍ JMÉNO  ZAŘAZENÍ 

 Augustinová Jana  zástupce ředitele ekonomický  
 Hradcová Helena  mzdová účetní 

 Seglová Ivana  administrativní pracovnice 
 Scheufler Pavel  školník  

Švachová Jarmila  uklízečka  
 Korychová Jarmila  uklízečka  

 Vostalová Václava  uklízečka  

 

 

 

 

4. Zápis k povinné školní docházce  

4. Zápis k povinné školní docházce 

Zápis do 1. ročníku se uskutečnil ve dnech 10. a 11. února 2012. Zapsáno bylo 37 žáků. 
Žádost o odklad podali  rodiče 5 žáků.  Odklady byly kladně vyřízeny v průběhu 2. 
pololetí školního  roku 2012 po předložení doporučení lékaře, SPC nebo PPP.  
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků   

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

Výuka probíhala podle školního vzdělávacího programu  „Rozkvetlá škola“. V učebních 

plánech je přehled povinných a volitelných předmětů včetně hodinové dotace. Ve škole 

se vyučoval povinně volitelný anglický jazyk od 3. ročníku a německý jazyk v 8. a 9. 

Ročníku, od 6. ročníku měli žáci možnost navštěvovat výuku dalšího cizího jazyka 

v rozsahu 2 hodin týdně. V naší nabídce je francouzský, ruský, německý a anglický jazyk. 

Od 6. ročníku byl nabídnut volitelný předmět Informatika a výpočetní technika, který si 

zvolili všichni žáci. Dalšími předměty byly tenis a cvičení z přírodopisu. Hodnocení  

a příprava výchovně vzdělávacího procesu probíhala podle stanoveného plánu práce 

školy na pěti pedagogických radách (srpen, listopad, leden, duben, červen) s pořízenými 

zápisy, prezencí, stanovenými závěry popř. přílohami. Součástí každého jednání 

pedagogických rad bylo i hodnocení výuky na škole, dále zprávy výchovného poradce  

a metodika prevence sociálně patologických jevů, enviromentální výchova a informace  

o přijetí žáků na střední školy, změny ve stavu žactva aj. Podklady pro pedagogickou 

radu podávali všichni třídní učitelé společně s dalšími vyučujícími za jednotlivé třídy  

a žáky (prospěch, chování, kázeňská opatření, neprospívající žáci, snížené známky 

z chování, vyšetření v PPP, jednání s rodiči aj.)  Zvýšená pozornost byla věnována žákům 

z jiných zemí, kterým byla zajištěna individuální výuka českého jazyka, kterou 

zajišťovaly kvalifikované učitelky. 

Pro žáky s vývojovými poruchami učení nebo chování byly vypracovány individuální 

vzdělávací plány a čtvrtletně byly projednávány jejich úpravy. 

Rodiče byli o výsledcích svých dětí informováni nejen klasickými způsoby (žákovské 

knížky, třídní schůzky nebo individuální pohovory), ale i prostřednictvím internetových 

stránek školy. Rodič měl v průběhu celého roku k dispozici veškeré údaje o průběžné  

a pololetní klasifikaci, docházku do školy, změny v rozvrhu a celou řadu další informací. 

Již druhým rokem vedli učitelé elektronické třídních knihy ve všech třídách školy. Rodič 

měl možnost nahlédnout do třídní knihy svého dítěte a zjistit co se daný den 

v jednotlivých předmětech probíralo popř. se dověděl jaké domácí úlohy byly vyučujícím 

zadány žákům. Kromě toho rodiče mohli využívat i komunikační systém školy, který 

sloužil na předávání informací mezi třídním učitelem, popř. ředitelstvím školy a rodičem 

a naopak. Často byla využívána i možnost opravy vybraných osobních údajů žáků 

v centrální databázi školy. V následující kapitole jsou uvedeny výsledků vzdělávání  

po třídách a ve  vybraných předmětech. 
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5.2 Grafické zpracování klasifikace, přehledu absence a celkové hodnocení za obě pololetí 

Průměrný prospěch ve třídách za  2.  pololetí rok 2011/2012 
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Přehled prospěchu školy                               1.pololetí  školního roku 2011/12 

Třídy zahrnuté do přehledu: 
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Přehled prospěchu školy                                2.pololetí školního roku 2011/12 

Třídy zahrnuté do přehledu: 
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Souhrnná statistika tříd                     1.pololetí školního roku 2011/12 
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Souhrnná statistika tříd                     2.pololetí školního roku 2011/12 
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5.3 Chování žáků 

Chování žáků v uplynulém školním roce bylo až na drobnější přestupky na dobré úrovni.  

Za slušné vystupování byli kladně hodnoceni a nejlepší žáci byli na konci školního roku 

vybráni na poznávací zájezd. Snížené známky z chování byly zapřičiněny z větší části 

neomluvenými hodinami. 

Negativní projevy u žáků je možné rozdělit do těchto kategorií:  

 neomluvené hodiny;  
Byly zaznamenány u několika žáků,  ihned projednány s rodiči a ve vážnějších 
případech s odborem sociální péče. 

 šikanování mezi spolužáky;  
Školou bylo registrováno jen výjimečně, pokud k takovýmto projevům došlo, byly 
okamžitě řešeny s rodiči a se školní preventistkou. 

 nevyhovující prospěch; 
Prospěch žáků byl projednáván s rodiči, škola poskytovala neprospívajícím žákům 
pomoc v podobě individuálního přístupu.  

Na jednání o problémových žácích byli do školy zváni rodiče. Většina z nich se po vzájemné 

dohodě do školy dostavila a měla zájem věc řešit. Bohužel často chyběla z jejich strany 

důslednost a systematičnost. Naše škola pokračovala v preventivním programu na snižování 

negativních jevů u mládeže. Jeho základem je jejich předcházení. Podle věku se žáci 

zúčastňovali preventivních programů, dále měli možnost navštěvovat zájmové kroužky. 

V povinné výuce od 2. stupně byla široká nabídka volitelných předmětů. Na snižování 

výchovných problémů ve škole se podílela i soutěž tříd a jednotlivců v chování, která byla 

měsíčně vyhodnocována a nejlepší třídy byly odměňovány. 

 

 

5.4 Testování žáků 5. a 9. tříd  

V měsících květnu a červnu proběhlo testování žáků 5. a 9. ročníku.  

5.5 Údaje o integrovaných žácích 

Na konci školního roku bylo integrováno celkem 10 žáků převážně s vývojovými 
poruchami učení (dyslexie nebo dysortografie). Individuální práci s těmito žáky byla 
věnována zvýšená péče. Individuální vzdělávací plány byly projednány s rodiči.  

Zdravotně postižený integrovaný žák byl jeden. 

Druh poruchy Počet integrovaných žáků 

Vývojové poruchy učení 10 

Požadavek na zvýšené výdaje 10 

Individuální vzdělávací plán 10 

 



 24 

5.6 Doplňující údaje  

5.6.1. přehled opravných zkoušek za školní rok 2011/12 

Opravné zkoušky se konaly na konci hlavních prázdnin z českého jazyka 7, z matematiky 
4, z anglického jazyka 2, z dějepisu 3, z prvouky 1 a z přírodopisu 1. 

 Úspěšně opravné zkoušky vykonali 4 žáci, 7 žáků se k opravným zkouškám nedostavilo 
a 1 žák neprospěl.    

 

 

5.6.2. úrazovost žáků a zaměstnanců v roce 2011/12  

V průběhu roku bylo evidováno 13 úrazů žáků. Při tělesné výchově 4 úrazy, 2 při ostatních 

předmětech, o přestávkách 5 a v družině na hřišti 2. Registrovaný úraz nebyl ani jeden. 

 

5.6.3. Enviromentální výchova  

Environmentální výchova, vycházela z potřeb školy a podmínek v Mladé Boleslavi. Škola 
pokračovala v informování žáků o zdravém životním stylu, náhledu na přírodu,  
na postavení člověka jako součásti životního prostředí a postupně se snažila u žáků 
vytvářet kladný vztah k naší republice a národním i historickým hodnotám. V rámci 
spolupráce s DDM se naše škola jako každoročně zúčastnila projektu pořádaného  
v rámci akce Týden Země. Tentokrát se jednalo o téma Doprava v našem městě.  Žáci se 
také zúčastnili několika soutěží. Páté ročníky například soutěže Hravě žij zdravě, kde 
pomocí moderních vzdělávacích postupů (internetový kurz) získali poznatky z oblasti 
výživy, pitného režimu, duševní hygieny atp. Žáci druhého stupně se již pravidelně 
zúčastňují krajské enviromentální soutěže Svět kolem nás, nově soutěže ke Dni stromů, 
aktivně se též podíleli na akci Zeměfest. Vlastní prací potom pomáhali udržovat okolní 
přírodu, například v rámci akce ČSOP Klenice, kde se v uplynulém školním roce podíleli 
na úklidu Radouče. Školou bylo pro žáky uspořádáno několik exkurzí do přírody  
a návštěv botanických a zoologických zahrad v rámci školních výletů. Při hodinách 
informatiky ve vyšších ročnících byla zpracována některými žáky témata věnovaná 
ochraně přírody, čistotě ovzduší a odpadovému hospodářství.  
Zvláštní příležitostí pro žáky byl projekt Čmelák, kterého se naše škola zúčastnila jako 
jedna z pilotních základních škol. V rámci projektu se vybraná třída účastnila pěti 
výukových programů týkajících se krajiny - Krajina, nejkrásnější učebnice. Žáci navštívili 
čističku, farmu v Bukovnu a přespávali v Jizerských horách.  Pedagogové měli potom 
možnost navštívit workschop a odborný seminář k této oblasti. 
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5.6.4. Prevence patologických jevů  

Preventivní program sociálně patologických jevů byl zaměřen na vytváření sociálního 

klimatu, prostředí vzájemné komunikace mezi žáky a učiteli, a seberealizaci  

ve volnočasových aktivitách. Při besedách se státní a městskou policií se žáci 

seznamovali nejen s prací policistů, ale byli i vedeni ke správnému jednání. Další okruh 

byl věnován prevenci zneužívání návykových látek, Pozornost byla zaměřena  

i na záškoláctví, vandalizmus, šikanování spolužáků a zneužívání návykových látek. Tato 

témata byla integrována především do hodin občanské a rodinné výchovy a předmětu 

osobnostní a sociální výchovy.  

Škola systematicky spolupracovala s odborem sociálních věcí s oddělením prevence. 

Žáci se již několik let zúčastňují besed pořádaných společností Semiramis. 

Další z akcí, které se žáci naší školy účastnili, byla akce Bezpečný internet, kde byli 

upozorněni na nejčastější nebezpečí související s používáním internetu.  

V oblasti zdravého životního stylu  proběhly na škole besedy sdružení Slánka pro žáky  

6. - 9. tříd věnované tématům kamarádství, výběr partnera, AIDS a pornografie. Dále 

proběhly besedy o volbě povolání, a to se žáky a pedagogy SEŠ, SPŠ, gymnázia, SZŠ, 

učilištěm Horky, Škoda Auto. 

 

 

5.6.5. Školní parlament  

Parlament školy tvořili zvolení žáci z 3. až 9. ročníku. Schůzky probíhaly jednou za měsíc  

a spolu s vedením školy a učiteli řešili oboustranné problémy a požadavky. Dařilo se  

ve větší míře ovlivňovat žáky k péči o prostředí třídy a okolí školy. Pro hodnocení byla 

využívána i soutěž mezi třídami v chování.  
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6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků   

Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo v souladu s plánem práce, který 

vycházel z potřeb školy a personálního obsazení. Jako klíčové byly především tyto 

oblasti:  

 doplňování odborností, nových poznatků pro jednotlivé vyučovací předměty a 

obory;  

 tvorba prezentací;  

 využívání interaktivních tabulí a dataprojektorů při výuce; 

 školení používání interaktivních učebnic nakladatelství Fraus; 

 metodiky výuky, používání moderních učebních pomůcek, hodnocení žáků;  

 individuální a kolektivní práce dětí se specifickými vývojovými poruchami;  

 používání databáze školy (novinky),  školní intranet a jeho využití při řízení 

školy;  

 školení zaměstnanců v oblasti požární ochrany;  

 školení zaměstnanců – bezpečnost při práci s důrazem na předcházení.  

Vzdělávání bylo realizováno především prostřednictvím akreditovaných středisek 

Služby škole MB a Střediska služby školám v Mladé Boleslavi, samostudiem a pracovníky 

školy.  
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7. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti  

7.1 školní časopis Osmínek 

úspěchy časopisu: 

- postup z krajského kola do celostátního kola školních časopisů, 

- na celostátním kole ocenění poroty, 

- rozhovor na rádiu Jizera - prosinec 2011. 

exkurze: 

- návštěvy elektrárny Ško-energo, Vzdělávacího centra Na Karmeli, exkurze, 

hodina čínštiny,  

- zeměpisné přednášky, 

- aktivní účast na Fórum zdravého města. 

Osmínek zorganizoval : 

- Rallye Osmínek soutěž s autíčky na dálkové ovládání, 

- Osmínek hledá supertalent. 

 

7.2 Údaje o významných mimoškolních aktivitách  

V průběhu školního roku byla realizována řada kulturních, společenských a sportovních 

akcí. Naši žáci se zúčastňovali všech typů soutěží (jazykové, sportovní, výtvarné, 

matematické). 

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

roku:  

 předvánoční výstavka dětských prací spojená s jarmarkem; 

 Talent - soutěž (různé obory činnosti); 

 den otevřených dveří; 

 návštěva Minizoo DDM - adopce zvířat; 

 setkání se seniory, návštěva hřiště pro seniory; 

 otevřené tenisové turnaje naší školy ; 

 účast žáků na dopravním hřišti ; 

 Dětská nota - návštěva koncertu; 

 návštěva knihovny - vybrané třídy ; 

 plavecký výcvik žáků 1. a 2. tříd ; 

 beseda s policií - 8. a 9. ročníky; 

 pasování na čtenáře za účasti rodičů - 1. třídy; 

  Slavnostní vyřazení 9. ročníků ve Sboru českých bratří ; 
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 sportovní dopoledne s VZP na školním hřišti - Tour nordic wolking; 

 návštěva kina a divadla; 

 zápis do 1. ročníku ; 

 výchovný koncert v Domě kultury; 

 třídní besídky; 

 maškarní ples - školní družina; 

 slet čarodějnic na dětském hřišti - školní družina; 

 Den dětí - oslava - školní družina; 

 návštěva žáků nejvyšších ročníků na Úřadu práce v Ml. Boleslavi ; 

 lekce keramiky pro děti z mateřských škol ; 

 kroužky pro žáky 1.stupně – angličtina, sportovní, výtvarný, florbal, tenis, práce 

na počítači, šachy; 

 přespání ve škole 2. ročník; 

 Noc s Andersenem; 

 projektové vyučování (např. projekty ČR - naše vlast, Mladoboleslavský výletník, 

Prázdniny, Vánoce, Masopust, Den Země, Velikonoce atp.); 

 projektové vyučování - Anglický den ve škole; 

 beseda s příslušníky policie - (Ne)bezpečný intertet – 1.stupeň. 

7.3 Exkurze a zájezdy 

 zájezd do skanzenu v Přerově nad Labem v rámci OEV - 6. třídy; 

 výlet pro nejlepší žáky ve školní soutěži do německého zábavného parku 

Belantis; 

 předvánoční zájezd do Drážďan; 

 poznávací zájezd do Španělska;  

 Národně technické muzeum 9. ročník; 

 skanzen Krnov - 7. ročníky; 

 Pražský hrad - 8. ročníky; 

 Planetárium Praha.  
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7.4. Ozdravné pobyty a kurzy 

 návštěva solné jeskyně - 8. a 9. třídy; 

 ozdravné pobyty - Bezdědice -  2. a 4. ročník, Lučany nad Nisou - 4. a 5. ročník; 

 lyžařský kurz - 7. ročník; 

7.5  Účast žáků školy v soutěžích  

 Zpěváček Osmáček - pěvecká soutěž; 

 matematické soutěže - školní kola soutěží:  

Klokan - v kategorii  Cvrček zvítězila v rámci celé ČR žákyně z 3. třídy, 

Pythagoriáda, Matematická olympiáda - do okresních kol postoupilo několik 

úspěšných řešitelů; 

 tenisové turnaje; 

 soutěže v cizích jazycích;  

 dějepisná olympiáda;  

 dopravní soutěž;  

 přírodovědné soutěže; 

 sportovní soutěže (atletický trojboj, Běh olympijského dne,  florbal, vybíjená, 

košíková aj.); 

 účast ve sportovní školské lize - např. bruslení, stolní tenis, dívčí florbal; 

 účast chlapců v turnajích ve florbalu např. O pohár hejtmana, Orion cup, 

 Výtvarné soutěže  - Celostátní výtvarná soutěž ke 100 výročí narození spisovatele 

Václava Čtvrtka - v kategorii 4. - 9. třída se mezi 10 nejlepšími umístily 2 žákyně 

naší školy. 

 

 

8. Výsledky kontrolní a inspekční činnosti ČŠI  

Ve školním roce 2011/12 neproběhla ve škole žádná inspekce.  
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9. Výsledky hospodaření za rok 2011 

 

Zápis z jednání o schválení výše zlepšeného VH roku 2011 a jeho rozdělení do peněžních 

fondů 

 
 PřO:  Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040 
 IČ: 62451332 
 adresa: Mladá Boleslav, Václavkova 1040  
 
 

(v Kč) Hlavní činnost Doplňková činnost 

Náklady celkem   18799293,54  

Výnosy celkem   18844471,82                 

Výsledek hospodaření  za činnosti   45178,28  
 

Výsledek hospodaření za PřO CELKEM               45178,28 

 

Tvorba a použití peněžních fondů příspěvkové organizace v roce 2011 
 

 

 

     stav 

    1.1.2011 

    příděly      

    z VH 2010 

     jiné  
(dotace... 
atp) 

    použití 

    (provoz) 

   použití 

   (ostatní) 

     stav     

  31.12.2011 

RF      413 55483,17 98625,53  66642  87466,70 

RF      414 0  58819,20   58819,20 

Fond 
odměn 

1000 
 

60000 
 

 
     

 
   

41500 18500 

Investiční 
fond 

219226,20 xxx 48264   267490,20 

        xxx       stav  

  1.1.2011 

  Tvorba 
1%  
 

    Ostatní  

     tvorba 

    Čerpání 
 

       stav  

    31.12.2011 

FKSP 
 

107142,34 97988 
 

 157380,90  47749,44 
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Vedení PřO předalo :  

1) Zprávu o hospodaření za rok 2011; 

               - výkazy účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty,  příloha);                                                       

               - stavy fondů;   

               - komentář  (max. 2 listy);                                           

2) Návrh  projednání a  schválení VH roku 2011;  

3) Návrh na rozdělení zlepšeného VH do fondů vč. textové části (zdůvodnění + na co 

bude použito);  

4) Návrh odpisového plánu – vzorová tabulka (sešité, očíslované stránky + každá 

označena názvem PřO!); 

5) Inventarizační zprávu 2011 +  soupisy změn stavů majetku (vyřazení, pořízení).  

 
 
ROZDĚLENÍ  zlepšeného VH za rok 2011 ve výši Kč :    45178,20,- 
    

- příděl do FO : 10000,- 
-           do RF :  35178,20,- 
- následně převod z RF do IF : 

(pouze je-li nařízen odvod atp.)                                 
                      Informativně – uspořená daňová povinnost: 41800,- 
 

Fond      stav  

 31.12.11 

  příděl    

z VH 2011 

   celkem 
pro 
r.2012 

 Čerpání v r. 2012 Kč - účel       stav  

31.12.2012 

FO 
 
 
 

18500 
 
 
 

10000 
 
 
 

28500 

 
 
 

20000,- rezerva pro případné 
překročení mzdových 
prostředků 
 
 

8500 
 
 
 

 
413 
FR 
414 
 
 

87499,70 35178,20 
 

 
 

122644,90 
 

 

70000,- nákup školních tabulí 
 

52644,90 
 

58819,20   
 

58819,20,- vrácení zpět do záloh 
na projekt Peníze do škol 

0 
 

Fond 
 

    stav  
31.12.11 
 

   Tvorba 
    odpisy, 
příděl z RF 

  celkem 
pro 
r.2012 

Čerpání v r. 2012 Kč - účel 
 

     stav  
31.12.2012 
 

 
IF 
 
 

267490,20 48264 
 

315754,20 
 

250000,, údržba budovy ve 
výpůjčce 

65754,20 
 
 
 

 
         zpracováno dne: 31.srpna 2012 


