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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 

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

Adresa školy Václavkova 1040, 293 01 Mladá Boleslav 

IČO 62451332 

Charakteristika školy Plně organizovaná základní škola a dvoutřídní mateřská škola 

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

E-mail skola@8zsmb.cz 

Adresa internetové stránky www.8zsmb.cz 

Právní forma Právní subjekt 

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

Součásti školy Základní škola, Mateřská škola 

Vedoucí a hospodářští pracovníci 

Mgr. Jitka Houštecká – ředitelka školy 
Mgr. Zdeňka Michalcová – pedagogická zástupkyně 
Jana Augustinová – ekonomická zástupkyně 
Dana Uhlířová – vedoucí učitelka MŠ 
Iveta Skramuská – vedoucí vychovatelka ŠD 

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

Přehled hlavní činnosti školy 
(podle zřizovací listiny) 

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

Projednáno pedagogickou radou  13.10. 2016 

Projednáno a schváleno školskou 
radou dne 

12. 10. 2016 

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

Číslo jednací dokumentu  
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2. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM A  UČEBNÍ PLÁNY ŠKOLY  

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

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

pro základní vzdělávání.  

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

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

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

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

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

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

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

školní časopis Osmínek. 

 

2.1 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

 

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

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 

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

Matematika a její aplikace Matematika 

Informační a komunikační technologie Základy informatiky 

Člověk a jeho svět 
Prvouka 
Vlastivěda 
Přírodověda  

Člověk a společnost 
Dějepis 
Občanská a etická výchova 

Člověk a příroda 

Chemie 
Fyzika 
Přírodopis 
Zeměpis 

Umění a kultura 
Hudební výchova 
Výtvarná výchova 

Člověk a zdraví 
Zdravý životní styl 
Tělesná výchova  

Člověk a svět práce Praktické činnosti 

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

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

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

označuje povinnou dotaci, druhé číslo disponibilní hodiny. 

 

Vzdělávací předmět 

Ročník 

1 2 3 4 5 

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

Cizí jazyk (anglický) 0 0 3 3 3 

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

Základy informatiky 0 0 0 0 1 

Prvouka 2 2 2 + 1 0 0 

Vlastivěda 0 0 0 2 1 + 1 

Přírodověda 0 0 0 1 + 1 2 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 

Praktické činnosti 1 1 1 1 1 

CELKEM POVINNÉ PŘEDMĚTY 20 22 25 25 26 
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Vzdělávací předmět 

Ročník 

6 7 8 9 

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

Cizí jazyk  anglický 3 3 3 3 

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

Matematika 4 4 4 3 + 2 

Základy informatiky 1 0 0 0 

 Dějepis 2 2 2 1 + 1 

Občanská a etická výchova  1 1 1 1 

Fyzika 2 1 2 1 

Chemie 0 0 2 2 

Přírodopis 2 1 + 1 2 1 + 1 

Zeměpis 1 + 1 1 + 1 2 1 + 1 

Hudební výchova 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 

Zdravý životní styl  1 1 0 0 

Tělesná výchova 2 2 2 2 

Praktické činnosti a svět práce 0 + 1 1 1 1  

 
  

 

  



 

 

7 

Volitelné předměty 
ročník 

6 7 8 9 

Informatika a výpočetní technika  0 1 1 1 

Cvičení z přírodovědných předmětů  1 1 1 1 

Domácí nauky  1 1 0 0 

 Počet  disponibilních hodin pro volitelné předměty 1 2 2  3 

 Minimální časová dotace 25 24 27 22 

 Disponibilní hodiny celkem  4 6 4 10 

 Celkový počet hodin 29 30 31 32 

 

3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY  

 

Ve školním roce 2015/2016 pracovalo ve škole 48 zaměstnanců. 

FYZICKÉ A PŘEPOČTENÉ OSOBY 

 Úsek školy  Počet fyzických/přepočtených osob  

 Pedagogičtí pracovníci ZŠ 29     / 23, 35 

 Pedagogičtí pracovníci ŠD 4       / 3,0 

 Pedagogičtí pracovníci MŠ 4       / 4,0 

 Hospodářský úsek 11     /  8,0 
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3.1 PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI – ZÁKLADNÍ ŠKOLA  

 

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ZŠ – ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 

TITUL PŘÍJMENÍ JMÉNO APROBACE VYUČOVAL/A TŘÍDNÍ 

Mgr. Benešová Blaženka TV TV, DN, PČ 8.B 

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

Mgr. Buršíková Vlasta F,M F, M, Zin, IVT 7.B 

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

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

PhDr. Hájek Vojtěch D IVT, D --- 

Mgr. Houštecká Jitka 1.st. ZŠ AJ 1.st. --- 

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

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

         Kolocová Eliška Studující 1.st. 1.st. 5.B 

Mgr. Kučerová Milena ČJ, ON ČJ, PČ --- 

Mgr. Kulasová Monika 1.st. 1.st 1.A 

Mgr.  Maronczaková Petra 1.st. 1.st. 2.C 

         Maroušek Martin trenér Tenis --- 

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

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

Mgr. Pardubský Ondřej NJ, Z NJ, Z, AJ, Tv 7.A 

Mgr. Petrová Jana ČJ, VV ČJ, VV, AJ 8.A 

Mgr. Oto Rosák 
učitelství - rozdílové studium, 

vychovatelství, 
studující 1.stupeň ZŠ 

1.st. 3.B 

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

Mgr. Sobotková Denisa 1.st. ZŠ 1.st. 1.C 
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Mgr.  Trávnický Jan,  DiS. 1. stupeň ZŠ 1. st. 4.B 

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

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

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

Mgr. Verflová Alena ČJ, On ČJ, OEV 8.A 

Mgr. Vortelová Monika VV 
studující 1.st. 

VV, Pč – 1.st --- 

Ing. Wojnarová Jaroslava Ch Ch, F --- 

 

 

3.2 PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI – ŠKOLNÍ DRUŽINA  

 

VYCHOVATELKY ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Příjmení a jméno Zařazení  
Boháčová Kateřina vychovatelka 

Fillnerová Šárka  vychovatelka 

Bc. Krejčíková Kateřina  vychovatelka  
Skramuská Iveta  vedoucí vychovatelka  

 

3.3  PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI – MATEŘSKÁ ŠKOLA  

 

UČITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Příjmení a jméno Zařazení  
Černíková Miloslava učitelka 

Jeřábková Jana učitelka 
Sluková Jana učitelka 

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

 

Kvalifikace  Počet 
Splňovalo požadavky 30 
Zvyšovali si odbornou kvalifikaci – 
studovali 

3 

 

 

3.5   ODBORNÁ KVALIFIKACE - PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI MATEŘSKÉ ŠKOLY  

 

Kvalifikace Počet 

Splňuje požadavky 4 
Bez odborné způsobilosti 0 

 

 

 

3.6   VĚKOVÉ ROZLOŽENÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY  

 

Věk ZŠ 

 Do 30 let 7 
 Do 40 let  2 

 Do 50 let 9 
 Do 60 let 14 

 Nad  60 let 4 
 Průměrný věk 46,7 
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3.7 ÚDAJE O NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 

 

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI 

Jméno a příjmení Zařazení 

Augustinová Jana  zástupce ředitele - ekonomický  

Koloc Břetislav  školník  

Korychová Jarmila  uklízečka  

Seglová Ivana  administrativní pracovnice 

Švachová Jarmila st.  uklízečka  

Švachová Jarmila ml.  uklízečka 

Rendlová Lucie  uklízečka  

Růžičková Jaroslava  uklízečka 

Vostalová Václava  uklízečka  

Malinová Andrea  Výdejna obědů MŠ 

Menšíková Martina  Uklízečka MŠ/pokojská 

  

 

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

A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY  

 

4.1   ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

 

Zápis do 1. ročníku se uskutečnil ve dnech 5. a 6. února 2016. Zapsáno bylo 87 dětí.  

Žádost o odklad podali rodiče 12 dětí.  Odklady byly kladně vyřízeny v průběhu 2. pololetí 

školního roku 2016 po předložení doporučení lékaře, SPC nebo PPP.  Na jinou školu 

nastoupilo (odstěhování, účast u zápisu na více školách) 2 dětí. U náhradního zápisu v únoru 

a průběžně do června 2016 zákonní zástupci dodatečně podali dalších 21 žádostí o přijetí 

svých dětí do ZŠ.  
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4.2 ÚDAJE O POČTECH ŽÁKŮ  K 30.6.2015 

 

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

třída chlapci děvčata žáků Třídní učitel 

1.A 15 11 26 Mgr. Monika Kulasová 

1.B 15 11 26 Mgr. Miloslava Dorčáková 

1.C 13 12 25 Mgr. Denisa Sobotková 

1. ročník 43 34 77  

2.A 10 13 23 Mgr. Lenka Kofroňová 

2.B 12 11 23 Mgr. Dagmar Skalická 

2.C 12 9 21 Mgr. Petra Maronczaková 

2. ročník 34 33 67  

3.A 5 16 21 Mgr. Jana Tyšerová 

3.B 9 14 23 Mgr. Oto Rosák 

3. ročník 14 30 44  

4.A 8 11 19 Mgr. Jana Klímová 

4.B 8 13 21 Mgr. Jan Trávnický, DiS. 

4. ročník 16 24 40  

5.A 8 13 21 PaedDr. Dana Vávrová 

5.B 9 11 20 Eliška Kolocová 

5. ročník 17 24 41  

6.A 16 8 24 Mgr. Simona Pardubská 

6. ročník 16 8 24  

7.A 10 7 17 Mgr. Ondřej Pardubský 

7.B 11 7 18 Mgr. Vlasta Buršíková 

7. ročník 21 14 35  
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8.A 10 12 22 Mgr. Alena Verflová 

8.B 11 10 21 Mgr. Blaženka Benešová 

8.ročník 21 22 43  

9.A 13 14 27 Mgr. Jana Petrová 

9. ročník 13 14 27  

celkem 195 203 398  

1. stupeň 124 145 269 

2. stupeň 71 58 129 

  

4.3 ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  

           Zápis do mateřské školy se konal 21. dubna 2016 od 13.00 hodin do 16.00 hodin. 

Žádost podalo 38 dětí, přijato bylo 27 dětí. /4 děti nenastoupily/ - další 3 děti přijaty až 

v měsíci srpnu 2016. 

 

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 51. Z toho Koťátka - 25 a Tygříci - 26. 

 

 

5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ  

 

5.1 HODNOCENÍ  ŽÁKŮ  

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

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

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

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

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

přizpůsobit formy hodnocení úrovni jejich znalosti českého jazyka.  
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5.2 PROSPĚCH ŽÁKŮ  NA KONCI ŠKOLNÍHO  ROKU  
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5.3  PROSPĚCH  ŽÁKŮ V  TABULKÁCH PODLE PŘEDMĚTŮ 
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6.   DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH  A NEPEDAGOGICKÝCH  PRACOVNÍKŮ  

 Ve školním roce 2015/2016 bylo preferováno školení celého pedagogického sboru  

v prostorách školy.  Prvním bylo školení pedagogů v práci s novým programem – 

Datakabinet. V návaznosti na projekty OPVV – Šablony byli pedagogičtí pracovníci 

informování o hrubé podobě výzvy. V souvislosti s inkluzí došlo ke školení týkajícího se nové 

vyhlášky 27/2016 Sb. Pedagogové byli seznámeni se způsobem zpracovávání plánu 

pedagogické podpory (školení vedla výchovná poradkyně). Dalším školením určeným pro 

celý pedagogický sbor bylo školení s názvem „Jak na třídnické hodiny“. Zde se pedagogové 

seznámili s funkcí, náměty a možnými podobami třídnických hodin, které budou v příštím 

školním roce součástí výuky. Toto školení vedla Mgr. Zuzana Sedláčková – školní 

psycholožka. Podporu rozvoje technických oborů a zařazování nových metod práce do 

technických předmětů přinesla řada seminářů pořádaných s podporou společnosti Škoda 

Auto a.s. s názvem Věda má budoucnost. Jiným druhem školení byly semináře, které 

absolvovali pedagogové samostatně v rámci prohlubování své aprobace.  Byly to semináře: 

Tvořivá škola, Výtvarná laboratoř, školení pro vedoucí pracovníky školy týkající se inkluze, 

nových zákonů a vyhlášek a dotací z fondů EU, aj. 

Hodnocení DVPP bylo probráno jednotlivě s každým vyučujícím při osobních pohovorech na 

konci školního roku. Nově si pedagogičtí pracovníci na konci školního roku vypracovali plán 

osobního pedagogického rozvoje, který budou naplňovat v následujícím školním roce.  
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6.1   PŘEHLED VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016    

 Datakabinet – školení k nově zakoupenému rozšířenému programu – září 2015, 

zástupce společnosti Datakabinet, 

 společné setkání učitelů k Šablonám – základní informace o výzvě - duben 2016, Mgr. 

J. Houštecká, ředitelka školy, 

 školení pedagogického sboru – Vyhláška 27/2016 a Plán pedagogické podpory – 

srpen 2016, Mgr. Z. Michalcová, výchovný poradce, 

 Vedení třídnických hodin – červen 2016, Mgr. Z. Sedláčková, školní psycholog, 

 školení ekonomické zástupkyně v oblasti nových ekonomických právních předpisů, 

 individuální vzdělávání PP. 

Jméno, příjmení Vzdělávací akce Vzdělávací instituce 

Jana Augustinová 

Vnitřní předpisy PO Klub ekonomů škol 

Platy a platové předpisy ve 

veřejných službách a správě 
RESK education s.r.o. 

Účetnictví příspěvkových 

organizací – Aktuality 2016 
Klub ekonomů škol 

Řádná účetní uzávěrka, 

inventarizace majetku PO 
Klub ekonomů škol 

Školení BOZP a PO 

Školila Daniela Rejmanová – 

odborná pracovnice v oblasti 

BOZP a PO 

Mgr. Blaženka Benešová 

Vedení třídnických hodin 
Školila Mgr. Zuzana Sedláčková 

– školní psycholožka 

Společné vzdělávání od 1.9.2016 – 

integrace, inkluze, přechodné 

období, podpůrná opatření, plán 

podpůrných opatření. 

Školila Mgr. Zdeňka Michalcová 

– výchovná poradkyně 

Školení BOZP a PO 

Školila Daniela Rejmanová – 

odborná pracovnice v oblasti 

BOZP a PO 

Kateřina Boháčová Školení BOZP a PO 

Školila Daniela Rejmanová – 

odborná pracovnice v oblasti 

BOZP a PO 

Bc. Martina Brodská 

Společné vzdělávání od 1.9.2016 – 

integrace, inkluze, přechodné 

období, podpůrná opatření, plán 

podpůrných opatření. 

Školila Mgr. Zdeňka Michalcová 

– výchovná poradkyně 



 

 

27 

Školení BOZP a PO 

Školila Daniela Rejmanová – 

odborná pracovnice v oblasti 

BOZP a PO 

Mgr. Vlasta Buršíková 

Vedení třídnických hodin 
Školila Mgr. Zuzana Sedláčková 

– školní psycholožka 

Společné vzdělávání od 1.9.2016 – 

integrace, inkluze, přechodné 

období, podpůrná opatření, plán 

podpůrných opatření. 

Školila Mgr. Zdeňka Michalcová 

– výchovná poradkyně 

Školení BOZP a PO 

Školila Daniela Rejmanová – 

odborná pracovnice v oblasti 

BOZP a PO 

Mgr. Zdeňka Čupíková 

Společné vzdělávání od 1.9.2016 – 

integrace, inkluze, přechodné 

období, podpůrná opatření, plán 

podpůrných opatření. 

Školila Mgr. Zdeňka Michalcová 

– výchovná poradkyně 

Společné vzdělávání – inkluze 

v hodinách angličtiny 
Oxford Universiti Press 

Mgr. Miloslava Dorčáková 

Vedení třídnických hodin 
Školila Mgr. Zuzana Sedláčková 

– školní psycholožka 

Společné vzdělávání od 1.9.2016 – 

integrace, inkluze, přechodné 

období, podpůrná opatření, plán 

podpůrných opatření. 

Školila Mgr. Zdeňka Michalcová 

– výchovná poradkyně 

Školení BOZP a PO 
Školila Daniela Rejmanová – 

odborná prac. v obl. BOZP a PO 

Mgr. Jitka Houštecká 

Vedení třídnických hodin 
Školila Mgr. Zuzana Sedláčková 

– školní psycholožka 

Společné vzdělávání od 1.9.2016 – 

integrace, inkluze, přechodné 

období, podpůrná opatření, plán 

podpůrných opatření. 

Školila Mgr. Zdeňka Michalcová 

– výchovná poradkyně 

Věda a technika má budoucnost 
Dlouhodobý kurz ve spolupráci 

se Škoda Auto a.s. 

Školení BOZP a PO 

Školila Daniela Rejmanová – 

odborná pracovnice v oblasti 

BOZP a PO 

Beseda s ministryní školství 
SPŠ – návštěva ministryně 

v regionu Ml. Boleslav 

Rozhodování ředitele školy ve 

správním řízení a mimo správní 

řízení 

Služba škole MB 
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Dotace EU pro školy: výzvy KaPy a 

MaPy a role MAS 
Praha 

Společné vzdělávání od 1.9.2016 – 

připravte se na změny v praxi 
Praha 

Příprava projektu – Jak připravit 

projekt spolufinancovaný ze 

strukturálních fondů EU 

Praha 

Krizové situace výuky a jejich 

řešení 
Služba škole MB 

PhDr. Vojtěch Hájek 

Společné vzdělávání od 1.9.2016 – 

integrace, inkluze, přechodné 

období, podpůrná opatření, plán 

podpůrných opatření. 

Školila Mgr. Zdeňka Michalcová 

– výchovná poradkyně 

Školení BOZP 

Školila Daniela Rejmanová – 

odborná pracovnice v oblasti 

BOZP a PO 

Mgr. Jana Klímová 

Vedení třídnických hodin 
Školila Mgr. Zuzana Sedláčková 

– školní psycholožka 

Společné vzdělávání od 1.9.2016 – 

integrace, inkluze, přechodné 

období, podpůrná opatření, plán 

podpůrných opatření. 

Školila Mgr. Zdeňka Michalcová 

– výchovná poradkyně 

Školení BOZP a PO 

Školila Daniela Rejmanová – 

odborná pracovnice v oblasti 

BOZP a PO 

Mgr. Lenka Kofroňová 

Vedení třídnických hodin 
Školila Mgr. Zuzana Sedláčková 

– školní psycholožka 

Společné vzdělávání od 1.9.2016 – 

integrace, inkluze, přechodné 

období, podpůrná opatření, plán 

podpůrných opatření. 

Školila Mgr. Zdeňka Michalcová 

– výchovná poradkyně 

Školení BOZP a PO 
Školila Daniela Rejmanová – 

odb. prac. v oblasti BOZP a PO 

Břetislav Koloc 

Školení preventisty PO 
Školila Alena Hložková – 

odborná školitelka PO a BOZP 

Školení odborné způsobilosti řidičů 
Školil pan Adolf Hainc – 

autoškola Hainc 

Školení BOZP a PO 
Školila Daniela Rejmanová – 

odb. prac. v oblasti BOZP a PO 

Eliška Kolocová 

Vedení třídnických hodin 
Školila Mgr. Zuzana Sedláčková 

– školní psycholožka 

Společné vzdělávání od 1.9.2016 – Školila Mgr. Zdeňka Michalcová 
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integrace, inkluze, přechodné 

období, podpůrná opatření, plán 

podpůrných opatření. 

– výchovná poradkyně 

Školení BOZP a PO 

Školila Daniela Rejmanová – 

odborná pracovnice v oblasti 

BOZP a PO 

Mgr. Monika Kulasová 

Vedení třídnických hodin 
Školila Mgr. Zuzana Sedláčková 

– školní psycholožka 

Společné vzdělávání od 1.9.2016 – 

integrace, inkluze, přechodné 

období, podpůrná opatření, plán 

podpůrných opatření. 

Školila Mgr. Zdeňka Michalcová 

– výchovná poradkyně 

Školení BOZP a PO 

Školila Daniela Rejmanová – 

odborná pracovnice v oblasti 

BOZP a PO 

Mgr. Petra Maronczaková 

Vedení třídnických hodin 
Školila Mgr. Zuzana Sedláčková 

– školní psycholožka 

Plán pedagogické podpory 
Školila Mgr. Zdeňka Michalcová 

– výchovná poradkyně 

Školení BOZP a PO 

Školila Daniela Rejmanová – 

odborná pracovnice v oblasti 

BOZP a PO 

Mgr. Zdeňka Michalcová 

Vedení třídnických hodin 
Školila Mgr. Zuzana Sedláčková 

– školní psycholožka 

Školení BOZP a PO 

Školila Daniela Rejmanová – 

odborná pracovnice v oblasti 

BOZP a PO 

Krizové situace  výuky a jejich 

řešení 
Služba škole MB 

Společné vzdělávání od 1.9.2016 – 

připravte se na změny v praxi. 
Praha 

Školení v softwarovém systému 

Bakaláři  
Mgr. František Zouhar 

Mgr. Simona Pardubská 

Vedení třídnických hodin 
Školila Mgr. Zuzana Sedláčková 

– školní psycholožka 

Společné vzdělávání od 1.9.2016 – 

integrace, inkluze, přechodné 

období, podpůrná opatření, plán 

podpůrných opatření. 

Školila Mgr. Zdeňka Michalcová 

– výchovná poradkyně 

Školení BOZP a PO 

Školila Daniela Rejmanová – 

odborná pracovnice v oblasti 

BOZP a PO 
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Mgr. Ondřej Pardubský 

Vedení třídnických hodin 
Školila Mgr. Zuzana Sedláčková 

– školní psycholožka 

Společné vzdělávání od 1.9.2016 – 

integrace, inkluze, přechodné 

období, podpůrná opatření, plán 

podpůrných opatření. 

Školila Mgr. Zdeňka Michalcová 

– výchovná poradkyně 

Školení BOZP a PO 

Školila Daniela Rejmanová – 

odborná pracovnice v oblasti 

BOZP a PO 

Mgr. Jana Petrová 

Vedení třídnických hodin 
Školila Mgr. Zuzana Sedláčková 

– školní psycholožka 

Společné vzdělávání od 1.9.2016 – 

integrace, inkluze, přechodné 

období, podpůrná opatření, plán 

podpůrných opatření. 

Školila Mgr. Zdeňka Michalcová 

– výchovná poradkyně 

Školení BOZP a PO 

Školila Daniela Rejmanová – 

odborná pracovnice v oblasti 

BOZP a PO 

Mgr. Oto Rosák 

Vedení třídnických hodin 
Školila Mgr. Zuzana Sedláčková 

– školní psycholožka 

Společné vzdělávání od 1.9.2016 – 

integrace, inkluze, přechodné 

období, podpůrná opatření, plán 

podpůrných opatření. 

Školila Mgr. Zdeňka Michalcová 

– výchovná poradkyně 

Studium VŠ – učitelství 1. stupeň 

ZŠ 

VŠ - pedagogická fakulta 

Liberec 

Školení BOZP a PO 

Školila Daniela Rejmanová – 

odborná pracovnice v oblasti 

BOZP a PO 

Mgr. Dagmar Skalická 

Vedení třídnických hodin 
Školila Mgr. Zuzana Sedláčková 

– školní psycholožka 

Společné vzdělávání od 1.9.2016 – 

integrace, inkluze, přechodné 

období, podpůrná opatření, plán 

podpůrných opatření. 

Školila Mgr. Zdeňka Michalcová 

– výchovná poradkyně 

Školení BOZP a PO 

Školila Daniela Rejmanová – 

odborná pracovnice v oblasti 

BOZP a PO 

Iveta Skramuská 

Školení BOZP a PO 

Školila Daniela Rejmanová – 

odborná pracovnice v oblasti 

BOZP a PO 

Společné vzdělávání od 1.9.2016 – Školila Mgr. Zdeňka Michalcová 
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integrace, inkluze, přechodné 

období, podpůrná opatření, plán 

podpůrných opatření. 

– výchovná poradkyně 

Mgr. Denisa Sobotková 

Vedení třídnických hodin 
Školila Mgr. Zuzana Sedláčková 

– školní psycholožka 

Společné vzdělávání od 1.9.2016 – 

integrace, inkluze, přechodné 

období, podpůrná opatření, plán 

podpůrných opatření. 

Školila Mgr. Zdeňka Michalcová 

– výchovná poradkyně 

Pracovní dílna – úskalí při získávání 

základních čtenářských a psacích 

dovedností 

Tvořivá škola 

Školení BOZP a PO 

Školila Daniela Rejmanová – 

odborná pracovnice v oblasti 

BOZP a PO 

Mgr. Jan Trávnický 

Vedení třídnických hodin 
Školila Mgr. Zuzana Sedláčková 

– školní psycholožka 

Společné vzdělávání od 1.9.2016 – 

integrace, inkluze, přechodné 

období, podpůrná opatření, plán 

podpůrných opatření. 

Školila Mgr. Zdeňka Michalcová 

– výchovná poradkyně 

Studium pedagogické fakulty 

univerzity J.A. Komenského 
UJAK Praha 

Školení BOZP a PO 

Školila Daniela Rejmanová – 

odborná pracovnice v oblasti 

BOZP a PO 

Mgr. Jana Tyšerová 

Vedení třídnických hodin 
Školila Mgr. Zuzana Sedláčková 

– školní psycholožka 

Společné vzdělávání od 1.9.2016 – 

integrace, inkluze, přechodné 

období, podpůrná opatření, plán 

podpůrných opatření. 

Školila Mgr. Zdeňka Michalcová 

– výchovná poradkyně 

Motivace a tvořivý přístup ke 

slohu a k literární výchově 
Tvořivá škola 

Školení BOZP a PO 

Školila Daniela Rejmanová – 

odborná pracovnice v oblasti 

BOZP a PO 

Dana Uhlířová 

Společné vzdělávání od 1.9.2016 – 

integrace, inkluze, přechodné 

období, podpůrná opatření, plán 

podpůrných opatření. 

Školila Mgr. Zdeňka Michalcová 

– výchovná poradkyně 

Mgr. Romana Valentová Vedení třídnických hodin Školila Mgr. Zuzana Sedláčková 
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– školní psycholožka 

Společné vzdělávání od 1.9.2016 – 

integrace, inkluze, přechodné 

období, podpůrná opatření, plán 

podpůrných opatření. 

Školila Mgr. Zdeňka Michalcová 

– výchovná poradkyně 

Školení BOZP a PO 

Školila Daniela Rejmanová – 

odborná pracovnice v oblasti 

BOZP a PO 

PaedDr. Dana Vávrová 

Vedení třídnických hodin 
Školila Mgr. Zuzana Sedláčková 

– školní psycholožka 

Společné vzdělávání od 1.9.2016 – 

integrace, inkluze, přechodné 

období, podpůrná opatření, plán 

podpůrných opatření. 

Školila Mgr. Zdeňka Michalcová 

– výchovná poradkyně 

Školení BOZP a PO 

Školila Daniela Rejmanová – 

odborná pracovnice v oblasti 

BOZP a PO 

Mgr. Alena Verflová 

Vedení třídnických hodin 
Školila Mgr. Zuzana Sedláčková 

– školní psycholožka 

Společné vzdělávání od 1.9.2016 – 

integrace, inkluze, přechodné 

období, podpůrná opatření, plán 

podpůrných opatření. 

Školila Mgr. Zdeňka Michalcová 

– výchovná poradkyně 

Školení BOZP a PO 

Školila Daniela Rejmanová – 

odborná pracovnice v oblasti 

BOZP a PO 

Mgr. Monika Vortelová 

Společné vzdělávání od 1.9.2016 – 

integrace, inkluze, přechodné 

období, podpůrná opatření, plán 

podpůrných opatření. 

Školila Mgr. Zdeňka Michalcová 

– výchovná poradkyně 

Výtvarná laboratoř – možnosti 

kresby (16 hod.) 

Společnost TTM – akreditovaný 

program 

Školení BOZP a PO 

Školila Daniela Rejmanová – 

odborná pracovnice v oblasti 

BOZP a PO 

Ing. Jaroslava Wojnarová 

Společné vzdělávání od 1.9.2016 – 

integrace, inkluze, přechodné 

období, podpůrná opatření, plán 

podpůrných opatření. 

Školila Mgr. Zdeňka Michalcová 

– výchovná poradkyně 

Chemická legislativa  Magistrát města MB 
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Věda a technika má budoucnost 
Dlouhodobý kurz ve spolupráci 

se Škoda Auto a.s. 

Školení BOZP a PO 

Školila Daniela Rejmanová – 

odborná pracovnice v oblasti 

BOZP a PO 

Všichni pracovníci úklidu Školení BOZP a PO 

Školila Daniela Rejmanová – 

odborná pracovnice v oblasti 

BOZP a PO 

Všichni pedagogičtí 

pracovníci MŠ 
Školení BOZP a PO 

Školila Daniela Rejmanová – 

odborná pracovnice v oblasti 

BOZP a PO 

Ostatní nepedagogičtí 

pracovníci 
Školení BOZP a PO 

Školila Daniela Rejmanová – 

odborná pracovnice v oblasti 

BOZP a PO 

 

 

7. ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A  ŠKOLNÍ DRUŽINA  

 

7.1   ŠKOLNÍ DRUŽINA  

 

Ve školním roce 2015/2016  byla otevřena čtyři oddělení školní družiny. 

Oddělení Počet žáků  Vychovatelky 

1 27 Iveta Skramuská 

2 30 Šárka Fillnerová 

3 28 Bc. Kateřina Krejčíková 

4 24 Kateřina Boháčová 

celkem 109  
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7.2   NABÍDKA KROUŽKŮ 2015/2016 

 

Název kroužku vedoucí 

Keramika 1 Mgr. Lenka Kofroňová 

Keramika 2 Mgr. Denisa Sobotková 

Veselá věda Externí vedoucí 

Angličtina MŠ Mgr. Helena Nosková 

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

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

Angličtina ZŠ 1. a 2. ročník 3 Mgr. Pavlína Kovářová – externí pracovník 

Florbal Mgr. Oto Rosák 

Výtvarný kroužek Mgr. Monika Kulasová 

Pohybový – míčové hry  Mgr. Petra Maronczaková 

Flétničky Eliška Kolocová 

 

8. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI  

          Ve školním roce 2015/2016  nebyla ve škole provedena inspekční činnost ČŠI. Byly 

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

kontrol. 

 

9. ŽÁCI SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI  

 

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

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

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

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

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

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

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

jazyce a matematice. Někteří docházeli na nápravu poruch učení ve škole nebo do PPP. 
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10.     AKTIVITY ŠKOLY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

CELOROČNÍ PROJEKT  

   Školní rok 2015/2016 se nesl ve znamení poznávání kontinentů naší Země. Celoroční 
projekt nesl název „Putujeme po kontinentech“. V jeho průběhu byla realizována řada besed, 
výstav a dalších vzdělávacích programů. Vše začalo africkým kontinentem. V pravidelných 
hlášeních se žáci dozvídali zajímavosti o jednotlivých kontinentech, mohli se zapojit do 
soutěží, které probíhaly každý týden. Dále se ve třídách o tomto kontinentu dozvídali žáci 
nejen při běžném vyučování (PRV, VL, M, ČJ), ale také formou celodenních projektů. 
„Putování po Africe“ jsme uzavřeli divadelním představením pro první stupeň s názvem 
Tajemná Afrika. Hlavním programem druhého putování – po Asii – byl host, horolezec pan 
Petr Mašek, který přišel se žáky druhého stupně a pátých tříd pobesedovat o svém výstupu 
na K2. Prosinec byl věnován Evropě. Mimo jiné se mladší žáci dověděli, kdo v kterých zemích 
přináší dětem dárky pod stromeček. Starší žáci potom zakončili putování po Evropě besedou 
s panem Tomášem Kubešem. Hlavní akcí tohoto putování byl „Vánoční jarmark“, který jsme 
připravili nejen pro rodiče našich žáků. Chladné zimní dny byly věnovány projektům 
spojeným s Arktidou a Antarktidou. Poté následovala Asie, Austrálie a nakonec oba Americké 
kontinenty. Završením celé akce bylo postavení týpí v atriu školy. U něj se scházeli žáci na 
besedách, družinové děti a poslední odpoledne bylo věnováno opékání špekáčků a zpěvu 
písní s kytarou. 

     Kromě výše uvedených akcí spojených s celoročním tématem se naši žáci 
zúčastňovali různých soutěží (jazykové, sportovní, výtvarné, matematické, dopravní aj.), 
kulturních i společenských akcí. 

EXKURZE, VÝLETY, ZAHRANIČNÍ VÝJEZDY A DALŠÍ AKCE - TABULKA 

 

Typ akce 
Zúčastněné třídy/ 

počet žáků 
Poznámka (název akce, 

výsledek) 

Exkurze 2.A, 2.B, 2.C / 69 IQ LANDIA - Liberec 

2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 
4.A, 4.B/128 

Knihovna města MB 

3.A / 20 Exkurze do hasičské zbrojnice - 
MB 

5.A, 5.B /42 Planetárium 

Přihlášení žáci ze 6, 

7. a 8. tříd /44 

Harrachov - sklárny 
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2.A, 2.B / 49 MB hrad – Sladké Vánoce 

9.A / 26 MB hrad – muzeum – 

historická cukrárna 

9.A / 26 Dobrovice – exkurze do 

cukrovaru 

8.A, 8.B, 9.A / 40 Terezín  

Školní výlety 1.A, 1.C / 51 Mirakulum Milovice 

1.B, 4.A / 38 hrad Kost 

1.A, 1.B, 1.C, 3.A / 
100 

Bělá pod Bezdězem – Den dětí  

3.A / 20 Praha + Šestajovice 

2.C / 21 Staré Hrady 

3.B, 5.A / 22 Liberec – ZOO + botanická 
zahrada 

4.B / 21 Poděbrady, Nymburk,  Libice 
n.Cidlinou 

5.B / 20 IQ LANDIA Liberec – výlet za 
vítězství v okresní soutěži 

6.A / 16 Liberec 

7.B /16 Sobotka a okolí 

Vybraní žáci – 
odměna za výsledky 
ve školní soutěži / 16 

Hřensko a okolí 

9.A / 27 Výlet na Babu 

Zahraniční výjezdy Přihlášení žáci / 41 předvánoční Praha 

Prihlášení žáci 
z druhého stupně 
/32 

Belantis – zábavný park 

Škola v přírodě 2.A a 2.B Bouda Hadovka, Vítkovice  

v Krkonoších 
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Prevence rizikového 
chování 

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

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

Výuka plavání ZŠ 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 
2.B, 2.C / 144 

první a druhé třídy (podzim a 
jaro 2016) 

Výuka plavání MŠ Třída Tygříci plavecký výcvik v bazénu v 

Jičíně 

minibasketbal 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 
3.A, 3.B, 4.A, 4.B/ 
182 

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

bruslení 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 
3.B, 4.B/ 142 

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

In-line bruslení 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 
3.B, 4.B /142 

Kurz pro třídy s rozšířenou 
výukou TV 

Turistický kroužek 1. – 6.ročník Mšeno a jeho okolí 

1. – 6.ročník Český ráj a Turnovsko 

1. – 6.ročník hrad Kost 

1. – 6.ročník Krásná vyhlídka, Mužský, 

Valečov 

1. – 6.ročník Dlasků statek v Dolánkách u 

Turnova, hrad Frýdštejn, 

Pantheon, Malá Skála, 

1. – 6.ročník Za krásami Jizerských hor - 

Kořenov, rozhledna Štěpánka, 

Příchovice, 

Volba povolání 9.A /26 EdukArt – vzdělávací centrum 
na Karmeli 

9.A/ 26 DOD SOŠ a SOU Jičínská – 
prezentace školy a učiliště 
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9.A Střední škola gastronomie a 
hotelnictví – návštěva školy 

9.A / 26 Beseda se zástupci Gymnázia 
Dr. Pekaře MB 

9.A /26 Exkurze do SPŠ 

10.1   ÚDAJE O DALŠÍCH  MIMOŠKOLNÍCH  AKTIVITÁCH   

         

TŘÍDY ZŠ  - AKCE     

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

  OZDRAVNÉ POBYTY A KURZY 

     Vzhledem k malému zájmu ze strany žáků a rodičů nebyl uskutečněn plánovaný lyžařský 

kurz. Třídy 2.A a 2.B byly v měsíci červnu na ozdravném pobytu na Boudě Hadovce  

ve Vítkovicích v Krkonoších. 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA A DOPRAVNÍ SOUTĚŽE 

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

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

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

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

plněním zkoušek z DV a získáním průkazu cyklisty.  

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

pomáhali žáci naší školy. 

SPORTOVNÍ AKCE A SOUTĚŽE 

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

     Novinkou tohoto školního roku bylo zahájení práce turistického kroužku. Tento kroužek si 
hned od počátku získal oblibu nejen žáků, ale i jejich rodičů, kteří je často doprovázeli.  
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     Dále se naši žáci zúčastnili následujících akcí: 
 

 Účast žáků (jako diváků) na mistrovství ČR ve florbalu, 

 Minibasketbal – turnaj pro žáky 3. – 5. tříd a žáky tříd s rozšířenou výukou TV, 

 Free-style JoJo – předvedení sportu dvěma reprezentanty ČR – R. Kučera a V. 
Kroutil, 

 výlety turistického kroužku – říjen 2015, jaro a léto 2016, 

 účast na V. ročníku sportovní ligy v netradičních sportech (9.A) – listopad 2015, 

 turnaj ve vybíjené – prosinec 2015, 

 turnaj v basketbalu starších dívek – únor 2016, 

 Florbal Cup (žáci 6. a 7. tříd) – říjen 2015, 

 bruslení – třídy s rozšířenou výukou TV – leden až únor 2016, 

 karneval na ledě (třídy s rozšířenou výukou TV) – březen 2016, 

 turnaj v minibasketbalu (3. a 4. třídy) – únor 2016, 

 Sportovní víceboj OVOV – žák Vojtěch Hadasčok postoupil až do celostátního kola 
– květen 2016 

 Běh olympijského dne (přihlášení žáci) – červen 2016 

 

OLYMPIÁDY A DALŠÍ SOUTĚŽE 

 
     Nejvýraznějšími úspěchy byly 1. místo třídy 5.B ve výtvarné soutěži nadačního fondu 
Šance pro děti s tématem Moje třída a 3. místo školního časopisu Osmínek v celostátní 
soutěži webových stránek.  
     V první soutěži naši páťáci nazvali svoji práci ŽIVOT JE CESTA. Porota ocenila projektové 
pojetí tématu, využití mnoha výtvarných technik, včetně prožitkových. Dále ocenila  
i mimořádný přístup paní učitelky Mgr. Moniky Vortelové k zadanému tématu. Odměnou 
bylo 10 000 Kč, které třída využila ke společnému zážitku v IQ LANDII v Liberci. 
     V druhé soutěži se náš časopis Osmínek umístil na krásném 3. místě v rámci školních 
časopisů roku 2015 v kategorii základní školy – 2. stupeň – web. 
     Zajímavou akcí bylo bádání pod názvem Věda má budoucnost, ve kterém vědecký tým 
složený z chemiků 8. a 9. tříd se zabýval vitamínem C, tolik důležitým pro lidský organismus. 
Vyhledával informace na internetu, navažoval ovoce a zeleninu tak, aby obsahovala denní 
dávku vitamínu C pro školní mládež. Celý projekt byl přihlášen do soutěže Věda má 
budoucnost, kde jsme sice nevyhráli, ale žáci získali zajímavou zkušenost. Celé bádání se 
setkalo s velkou odezvou. 
 
     Ve školním roce 2015/2016 se naše škola zúčastnila i následujících soutěží: 

 

 Zpěváček Osmáček – pěvecká soutěž - organizuje škola, 

 Talent – dovednostní soutěž – organizuje škola, 

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

 soutěže v cizích jazycích, 

 dějepisná olympiáda, 

 dopravní soutěž, 

 přírodovědné soutěže, 

 výtvarné soutěže. 
 

VZDĚLÁVACÍ AKCE 

 
     Ve školním roce 2015/2016 naši žáci absolvovali následující vzdělávací akce: 
 

 Projekt Afrika – září 2015, 

 Tajemná Afrika – divadelní představení – říjen 2015, 

 Židovské zvyky a tradice na Mladoboleslavsku – návštěva výstavy na hradu (9.r.) – 
říjen 2015,  

 exkurze do knihovny – 2. ročník – listopad 2015, 

 projekt Asie – říjen až listopad 2015, 

 exkurze do knihovny – 4.ročník – prosinec 2015, 

 rajská zahrada DDM – návštěva v Ekocentru DDM s programem – říjen 2015, 

 projekt Evropa – prosinec 2015, 

 Exkurze do knihovny – 4.ročník – prosinec 2015, 

 Sladké Vánoce – naučný pořad, včetně pečení perníčků, na MB hradě – (druhé 
třídy) – prosinec 2015, 

 Kde se vzaly Vánoce – předvánoční divadelní představení pro žáky 1. tříd a děti 
z MŠ – prosinec 2015, 

 Templ – výukový program pro žáky 4.tříd – únor 2016, 

 projekt Arktida a Antarktida – únor 2016, 

 Templ – vlastivědná dílnička Staří Slované pro žáky 4.tříd – únor 2016, 

 divadelní představení pro mladší žáky – březen 2016, 

 Život s bílou holí – zážitkový program o tom, jak je těžké nemít zrak (6.A, 7.A) – 
březen 2016, 

 Noc s Andersenem (1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 5.B) – duben 2016, 

 projekt Tonda Obal na cestách – projekt o třídění odpadu – duben 2016, 

 beseda o Austrálii (3.A)  – duben 2016,  

 Jak jsem se dostala do vězení – beseda s psycholožkou z ženské věznice paní 
Jahodovou – duben 2016, 

 projekt Austrálie – květen 2016, 

 Pasování prvňáků na čtenáře (1. třídy) – květen 2016, 

 koncert – Hudba světadílů – koncert pro mladší žáky na LŠU – květen 2016, 

 divadelní představení pro mladší žáky – květen 2016, 

 Hodina moderní chemie - chemické pokusy v podání studentů VŠCHT – (8. A 
9.ročník) – červen 2016, 

 Věda má budoucnost – program pro mladý vědecký tým – květen 2016, 
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 Kinematovlak – představení pro mladší žáky (ve vlaku) – červen 2016, 

 Návštěva hasičské zbrojnice MB a beseda s hasiči – červen 2016, 

 Ozvěny Zlínského festivalu – filmové představení O myšce a medvědovi (1. a 2. 
třídy) – červen 2016. 

DALŠÍ AKCE 

 

 Africký průvod – akce prvního stupně – říjen 2015, 

 MŠ ve škole – akce 4.B pro děti z MŠ KinderGarten a MŠ při 8. ZŠ – říjen 2015, 

 Dětská nota – listopad 2015, 

 výroba adventních věnců (odpolední dílna pro děti a rodiče) – listopad 2015, 

 Mikuláš ve škole – Mikukáš s čerty a anděly navštívil žáky 1. – 4.tříd – prosinec 
2015, 

 Mikulášská nadílka (2. a 3.třídy) – prosinec 2015, 

 Mikulášská akce s herci a zpěváky (2.C) – prosinec 2015,  

 Projekt „Čertoviny“ (3.A) – prosinec 2015, 

 Vánoční projekty a besídky ve třídách prvního stupně – prosinec 2015, 

 Vánoční jarmark a výstava (akce celé školy) – prosinec 2015, 

 Den otevřených dveří – leden 2016, 

 Rallye Osmínek – soutěž s autíčky na dálkové ovládání – únor 2016, 

 Projekt Jaro a Velikonoce – březen 2016, 

 Zpěváček Osmáček – dlouholetá soutěž organizovaná školou – duben 2016, 

 projekt Čarodějnice (1.stupeň) – duben 2016, 

 Mladé fórum – beseda s představiteli města – duben 2016, 

 Talent – soutěž žáků školy v různých oborech činnosti – duben 2016, 

 Naše MŠ ve škole – program pro děti z MŠ připravila třída 4.B – květen 2016, 

 Týpí v atriu – květen 2016, 

 Dětský den – uspořádali žáci 9.A pro třetí třídy – červen 2016, 

 Dětský den – třídy prvního stupně (v rámci jednotlivých tříd) – červen 2016, 

 fotografování tříd – červen 2016, 

 účast na slavnostním zahájení Filmového festivalu (3.B, 4.B) – Zlínské ozvěny – 
filmová pohádka Sedmero krkavců - červen 2016, 

 Slavnostní vyřazení žáků 9. tříd – Sbor českých bratří – červen 2016, 

 filmové představení na závěr školního roku (1.stupeň – Kung-fu Panda III., 
2.stupeň Kniha džunglí) – červen 2016, 

 sběry papíru – září, leden, květen, 

 ocenění nejlepších žáků škol – Sbor českých bratří – oceněni byli žáci  
H. Frančíková a J. Fiala – červen 2016, 

 Dětský den – Krásná louka (3.B a 5.B) – červen 2016 

 ochrana obyvatel za mimořádných událostí – ukázka hasičského vozu, beseda 
s dobrovolnými hasiči a ukázka práce družstva mladých dobrovolných hasičů 
z Kosmonos – červen 2016. 
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SBĚRY PAPÍRU, TŘÍDĚNÍ ODPADU A DALŠÍ 

          Ve školním roce 2015/2016 se uskutečnily tři sběry papíru. Výtěžek byl darem 

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

a ceny do různých školních soutěží. 

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

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

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

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

nikyskovu-lecbu.webnode.cz/. 

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

papír a směsný odpad. V červnu 2015 jsme získali papírové krabice, které je možné použít 

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

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

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

prázdné baterie a sběrné nádoby na hliník. 

     V dubnu byl uskutečněn projekt Tonda Obal na cestách, zaměřený na třídění odpadu. Žáky 

prvního stupně a šestých tříd navštívili lektoři, kteří formou besedy s projekcí, soutěží a her 

přiblížili žákům tuto problematiku. 

 

TŘÍDY MŠ 

 

ZÁŘÍ   

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

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

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

kolektivem. 

Akce:  

 Divadelní představení v mateřské škole (obě třídy) - loutková pohádka „Pirátská 

pohádka“ – divadelní společnost Pernštejn. 

 

 

http://pomoc-pro-nikyskovu-lecbu.webnode.cz/
http://pomoc-pro-nikyskovu-lecbu.webnode.cz/
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ŘÍJEN  

 

     Měsíc říjen byl zaměřen ve školce převážně na živou a neživou přírodu, která se 
neuvěřitelně proměňovala před očima dětí. V tomto měsíci děti chodily na procházky, hráli si 
na hřišti, do MŠ přijelo divadélko s podzimní pohádkou "Houbařskou", předškolní děti 
navštívily DK, kde shlédly pohádku "Jeníček a Mařenka". Celý měsíc děti vyráběly a malovaly 
vše, co se týká podzimu, pouštěli draky. Tato radostná událost byla dětmi namalována 
vodovými barvami. 
Předškoláci si vyjeli do města Jičína, kde navštívili plavecký bazén. Na závěr tohoto měsíce 
třída "Tygříků" vyrazila na tematickou vycházku do přírody. Děti zde pozorovaly stromy, 
ptáky, zvířata, ale také zvířátkům donesly celý koš kaštanů a žaludů. 

Akce: 

 Houbařská pohádka (obě třídy) – divadélko ve školce, 

 Jeníček a Mařenka (Tygříci) – pohádka v DK, 

 plavání v Jičíně, 

 podzimní příroda. 

 

 

LISTOPAD  

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

připravovat na blížící se Vánoce. 

Akce: 

 Tematická vycházka do lesoparku – podzimní pozorování, jak se mění příroda, 

 fotografování s vánoční tématikou – obě třídy,  

 divadelní představení v DK – třída Tygříků „O strašně líném Honzovi“, 

 Keramická dílna – výrobky pod vánoční stromek – třída Tygříků.  

 

 

PROSINEC  

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

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

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

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

divadelní představení a samozřejmě také Vánoční posezení s rodiči. 
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Akce: 

 Keramická dílna – dodělávání vánočních dárečků,  

 Mikulášská nadílka ve třídě Koťátek pro obě třídy,  

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

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

 divadelní představení v DK – třída Tygříků „Vánoční kouzlo“  

 divadelní představení v mateřské škole – obě třídy - loutková pohádka „O skřítcích 
Usínáčcích“ – divadélko Koloběžka,  

 divadelní pořad pro mateřskou školu a první třídy v ZŠ - „Kde se vzaly Vánoce?“ – obě 
třídy mateřské školy, 

 pečení vánočního cukroví – dětmi a p. učitelkou ve třídě Tygříků  

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

 rozbalování vánočních dárků dětmi pod stromečkem/obě třídy/  

 

LEDEN  

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

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

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

 

Akce: 

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

 solná jeskyně /obě třídy/ - 10 lekcí. 

 

 

ÚNOR  

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

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

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

příběhem. K Tygříkům v tomto měsíci zavítala loutková pohádka, děti měly také připravené 

krásné masky na masopustní dopoledne ve školce. 
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     Akce: 

 Divadelní představení v mateřské škole (obě třídy) loutková pohádka  
„O porouchaném robotovi“ – divadélko Koloběžka,  

 divadelní představení v DK (třída Tygříků) – loutková pohádka „Princezna z Balíkova“, 

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

 

BŘEZEN  

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

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

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

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

se seznámili s různými knihami, které znali, ale i s novými příběhy. Kromě toho se děti se 

tento měsíc seznámily se správným čištěním zoubků. 

Akce: 

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

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

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

 

DUBEN  

     V tomto měsíci MŠ navštívila městská policie s pohádkou, která dětem ukázala, jak se chovat 

mimo školu a domov. Celá naše školka jela na výlet do Zoo Chleby. Do tělocvičny ve škole 

přijelo nafukovací kino - 3D rozměr s pohádkou "Mořský svět". Děti byly překvapeny, neboť si 

připadaly, že jsou součástí této pohádky. Děti z "Tygříků" se jeden den věnovaly různým 

přírodním pokusům. Dále také vytvářely krásné jarní obrazy ve skupinkách. V tomto měsíci také 

opět jely na plavání v Jičíně. Do MŠ také k nám zavítalo divadélko s pohádkou. 

Akce: 

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

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

 návštěva boleslavských hasičů – třída „Tygříků“,  
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 Keramická dílna – výrobky ke svátku maminek (obě třídy),  

 „Jak šel měsíc na návštěvu ke slunci“ – 3 D divadélko v tělocvičně v základní škole, 

 „Jak včelička zachránila králíčka“ – divadélko „Kašpárek“ v mateřské škole.  

KVĚTEN  

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

představení, výlety do přírody, pohádky a jarní focení. MŠ opět navštívila žáky ze základní 

školy. Tentokrát pro děti bylo připraveno vyprávění a činnosti související se včelami. 

Akce: 

 Živí pejsci na zahradě mateřské školy – bezpečné chování dětí  

 Divadelní představení v mateřské škole (obě třídy) - loutková pohádka „Šel zahradník 
do zahrady“ divadélko Koloběžka,  

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

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

 fotografování – celková fotografie a zároveň jarní focení, 

 výlet do přírody (celá MŠ) Chleby,  

 divadelní představení v DK (obě třídy) - pohádka „Nápad myšky Terezky“, 

 návštěva 4. třídy ve škole – seznamování dětí předškoláků, jak se vyvíjí život včely – 
využitím obrázků, písniček a básniček,  

 polodenní výlet (celá mateřská škola) – Zámek Loučeň – labyrinty.  

 

ČERVEN 

     Červen byl ve znamení letních výletů, pohádek a hlavně rozloučení s našimi předškoláky. 

Ti se rozloučili přestavením pro rodiče, kde došlo i na pasování na školáky a naposledy si užili 

školku nejen ve dne, ale i v noci, protože zde přespali. 

Akce: 

 Divadélko „Kašpárek“ – pohádka „O cvrčkovi“, 

 polodenní výlet (celá mateřská škola) – Mirákulum – přírodní park pro děti, 

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

 Městské divadlo – s pohádkou pro obě třídy – „Včelí medvídci“  

 Pohádkový les – překonávání různých překážek a plnění pohádkový úkolů  
s pohádkovými postavičkami v parku Štěpánka – třídy „Tygříků“  
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Kromě výše uvedených akcí děti navštěvovaly po celý školní rok kroužek angličtiny a dále 
kroužek hry na zobcovou flétnu. Předškoláci 6x ve školním roce jeli na plavání do Jičína 
formou výletu.  

 

AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY  

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

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

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

zaměřených akcí. 

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

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

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

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

navštěvovat jiné zajímavé akce pořádané v rámci měst Mladá Boleslav. 

Pro děti byly připraveny mimo jiné tyto projekty a akce: 

ZÁŘÍ  

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

Jumbo.  

ŘÍJEN  

 Drakiáda – již tradiční akce. 

LISTOPAD   

 Projekt Asie – asijské masky a origami. 

PROSINEC  

 Projekt Evropa – evropské vlajky,  

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

 příprava na vánoční jarmark, 

 jarmark – výstava a prodej výrobků.  

LEDEN  

 Příprava výrobků k zápisu pro budoucí prvňáky. 
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ÚNOR   

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

 dětský karneval v ŠD.  

BŘEZEN 

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

DUBEN  

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

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

KVĚTEN   

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

ČERVEN  

 Dětský den v ŠD – soutěže v atriu – odměny.   

 

 

SPOLUPRÁCE S  MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI  

 

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

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

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

 

11.1  ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE 

 

          Školním metodikem prevence byl ve školním roce 2015/2016 Mgr. Oto Rosák. Pan 

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

psycholožkou i PPP. 

 

11.2  ŠKOLNÍ PSYCHOLOG  

          Ve školním roce 2015/2016 pracovala v naší škole jako školní psycholožka Mgr. Zuzana 
Sedláčková. Spolupráce byla na vynikající úrovni.  V průběhu roku paní psycholožka  řešila 
tyto problémové 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.  

     Tato služba byla poskytována 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 anonymě se zeptat.    

 

 

 

11.3  AKCE ŠKOLY PRO PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ  

 

Škola velmi úzce spolupracovala s nadací Šance pro děti, dále spolupracovala se 

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

v rámci návštěv do výuky pracovali se žáky na téma předcházení sociálně patologických jevů. 
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Dále na škole intenzivně pracovala výchovná komise, která se snažila řešit  

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

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

spolupráce s OSPOD, která ve školním roce 2015/2016 byla velmi intenzivní. Sociální 

pracovnice docházely na výchovné komise a pomáhaly řešit danou problematiku. Nově byla 

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

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

11.4  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

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

školní vzdělávací program. K preventivní výchově dochází jednak ve výuce  

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

a Zdravý životní styl. 
 

11.5  ORGANIZACE PREVENCE 

 K organizaci prevence sociálně patologických jevů slouží Minimální preventivní 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a prodiskutovávat situaci se zákonnými zástupci.  

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

kdykoli se na něj obrátili.  

 

 

 



 

 

51 

11.6   VÝCHOVNÝ PORADCE 

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

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

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

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

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

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

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

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

dysortografie. 

 

 

 

 

12.    PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  

 
               Školním koordinátorem environmentálního vzdělávání byla Mgr. Simona Pardubská. 

Problematika environmetálního vzdělávání je zapracována v jednotlivých předmětech ŠVP  

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

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

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

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

Týden Země, kdy se žáci pátých tříd zapojili do projektu „Mlsej s orangutanem“, který 

pořádalo Ekocentrum Zahrada DDM. Dále žáci vlastní prací pomáhali udržovat okolní 

přírodu, například péčí o zeleň ve škole nebo v rámci akcí ČSOP Klenice.   

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

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

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

tyto materiály jako surovinu pro různé výtvarné činnosti. Celé toto téma bylo zakončeno akcí 

Tonda Obal na cestách, ve kterém lektorky formou besedy a soutěží seznámily žáky s tím, jak 

je důležité třídit obaly.      

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

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

postupně vytvářet u žáků kladný vztah k těmto hodnotám. 
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13.  PREVENCE RIZIK, ŠKOLNÍ ÚRAZY  

 

13.1  ŠKOLNÍ ÚRAZY  

POČET ÚRAZŮ  

VYHODNOCENÍ ÚRAZŮ  

 

Místo úrazu Počet úrazů 

V hodinách tělesné výchovy 22 

V ostatních vyučovacích předmětech 5 

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

7 

Lyžařské kurzy 0 

Výuka plavání 2 

Přestávky ve škole 11 

Mateřská škola 0 

Školní družina  3 

 

 

13.2  PREVENCE RIZIK 

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

 Pravidelné školení pracovníků – BOZP, 

 kontrola BOZP, 

 požárního značení, 

 hlášení požárního poplachu v rámci školního rozhlasu, 

 vysílání školní televize ŠIK se spoty zaměřenými na prevenci rizik, 

Počet záznamů v knize úrazů 50  (veškeré - i drobné úrazy) 

Počet odeslaných záznamů o úrazech 1  
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 pravidelné poučení žáků před novými činnostmi, které mohou přinést riziko ohrožení 

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

 beseda o PO se zástupci hasičského sboru, 

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

budovu školy atd. 

 
 

14. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S  RODIČI 

14.1   FORMY SPOLUPRÁCE  

 Třídní schůzky, 

 konzultační hodiny, 

 možnost navštívit školního psychologa, preventistu patologických jevů a výchovného 

poradce, 

 společné akce pro rodiče a žáky, 

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

 

 14.2   ŠKOLSKÁ RADA  

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

z následujících členů: 

 za zřizovatele – Alena Zítková, Kateřina Horáková, 

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

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

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

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



 

 

54 

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

14.3   OBČANSKÉ SDRUŽENÍ OSMIČKA  

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

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

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

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

horolezce Petra Maška, odměny k soutěžím v souvislosti s celoročním projektem, dopravu 

žáků na exkurzi do Prahy, dopravu na školní výlet pro nejlepší žáky školy, odměny do soutěží 

pořádaných školním časopisem, odměny do soutěží v Noci s Andersenem, odměny do 

soutěže Zpěváček Osmáček aj.  

 14.4   TŘÍDNÍ SCHŮZKY, KONZULTACE PRO RODIČE  

              
          Třídní schůzky proběhly dvakrát do roka, a to v měsících listopadu 2015 a dubnu 2016. 

V měsících lednu 2016 a červnu 2016 byla ve škole konzultační odpoledne, kdy se mohli 

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

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

v průběhu školního roku. 

 

 14.5   ŠKOLNÍ AKCE PRO RODIČE A VEŘEJNOST  

Pro rodiče a děti byly uspořádány tyto akce:  

 Den otevřených dveří, 

 výlety turistického kroužku, 

 vázání adventních věnců, 

 výroba vánočních svícnů, 

 předvánoční jarmark, 

 slavnostní vyřazení žáků devátých tříd, 

 odpolední opékání buřtů s rodiči MŠ. 
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 14.6   INFORMACE RODIČŮ  

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

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

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

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

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

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

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

 

 14.7.   ŠKOLNÍ ČASOPIS  

        Na škole pracoval školní časopis Osmínek, který ve školním  roce 2015/2016 získal 

ocenění poroty a třetí místo v celostátní soutěži webových stránek časopisu. Tento časopis 

vychází také v tištěné podobě každý měsíc. 

 

15. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, OZNÁMENÍ A PODNĚTŮ  

 

15.1   STÍŽNOSTI PROTI ROZHODNUTÍM ŘEDITELE ŠKOLY  

        Ve školním roce 2015/2016 nebylo podáno žádné odvolání ani stížnost proti rozhodnutí 

ředitele školy. 

 

15.2   STÍŽNOSTI PROTI PODMÍNKÁM, PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮM VZDĚLÁVÁNÍ  

               V průběhu školního roku nebyla podána žádná žádost o přezkoumání výsledků 

hodnocení.  

 

15.3   STÍŽNOSTI V  OBLASTI PRACOVNÍCH VZTAHŮ  

             Ve školním roce 2015/2016 nebyly podány žádné stížnosti v této oblasti. 

 

 



 

 

56 

16.   UKAZATELE ROZPOČTU A  PŘEHLED DALŠÍCH JEHO  PROSTŘEDKŮ  

16.1   FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ, VYÚČTOVÁNÍ A  POUŽITÍ DALŠÍCH PROSTŘEDKŮ  

 

 
(v Kč) 

 
Hlavní činnost 

 
Doplňková činnost 

 
Náklady celkem 

20 468 301,21  

 
Výnosy celkem 

20 614 982,20  

 
Výsledek hospodaření   

za činnosti 

146 681,99 
 

 

 
Výsledek hospodaření za PřO CELKEM 

146 681,99 

 

16.2   TVORBA A POUŽITÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V  ROCE 2015 

 

 

 

     stav 

    1.1.2015 

    příděly      

    z VH 2014 

     jiné  

(dotace... 

atp) 

    použití 

    (provoz) 

   použití 

   (ostatní) 

     stav     

  31.12.2015 

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

RF      414 26 800  5 000  26 800 5 000 

Fond 

odměn 

76 340   

     

 

   

 76340,- 

Investiční 

fond 

120 268,20 xxx 63 550   183 818,20 
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16.3   ROZDĚLENÍ  ZLEPŠENÉHO VH ZA ROK 2015 VE VÝŠI KČ :  

 

 příděl do FO:                  0,- Kč 

 do RF :                146 681,99 Kč  

 následně převod z RF do IF:                0,- Kč 

 

Fond Stav k 31. 12. 

2015 

Příděl 

z VH 2015 

celkem pro rok 

2016 

Čerpání v r. 20156Kč - 

účel 

Stav k 

31.12.2016 

FO 

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

případné překročení 

mzdových 

prostředků 

26 340,- 

413 

FR 

414 

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

 

400000 Kč  tabule, 

nábytek do 

tříd,židle,lavice-

vybavení nových tříd 

270 156,37 

 

5000  5000 vrácení zpět do 

záloh 

Na Projekt Peníze do 

škol 

5000 

 

Fond 

 

Stav k 

31.12.2015 

Tvorba 

odpisy, 

příděl z RF 

celkem pro 

r.2016 

 

Čerpání v r. 2015 Kč 

- účel 

 

Stav k 

31.12.2016 

 

IF 

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

interaktivní tabule 

70 000,- Kč oprava a 

údržba budovy ve 

výpůjčce  

59 758,20 
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15.4 MAJETEK 

 

Účet Název F/D skutečný stav účetní stav rozdíl 

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

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

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

112.00 Sklady F 19080,58 19080,58 0 

241.00 Běžný účet D 2568128,09 2568128,09 0 

243.00 Účet FKSP D 23135,44 23135,44 0 

261.00 Pokladna  F 14962 14962 0 

311.00 Odběratelé D 159382,75 159382,75 0 

314.00 Poskytnuté provozní zálohy D 12726 12726 0 

315.00 Jiné pohledávky D 11200 11200 0 

321.00 Dodavatelé D -250352 -250352 0 

324.00 Přijaté zálohy D -84138 -84138 0 

331.00 Zaměstnanci D -882141 -882141 0 

335.00 
Pohledávky za zaměstnance -půjčky z 
FKSP D 

27824 

 

27824 

 0 

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

337.00 
Pohledávky z titulu zdravotního 
pojištění  -144952 -144952 0 

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

381.00 Náklady příštích období D 23711 23711 0 

384.00 Výnosy příštích období D -12900 -12900  0 

378.00 Ostatní krátkodobé závazky D -1304 -1304 0 
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389.00 Dohadné účty pasivní D -10500 -10500 0 

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

406.00 
Oceňované rozdíly při prvotním použití 
metody 

D 
39030 39030 0 

411.00 Fond odměn D -76340 -76340 0 

412.00 FKSP D 16032,44 16032,44 0 

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

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

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

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

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

      

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

 

 

 

17.   MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ  PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ  

 

17.1   TECHNICKÉ VYBAVENÍ   

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

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

interaktivní tabule a v jedné dataprojektor. Na druhém stupni jsou všechny odborné učebny 

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

PC a jeden přednáškový sál s 6 PC a interaktivní tabulí.  
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17.2   DALŠÍ VYBAVENÍ TŘÍD  A PROSTOR ŠKOLY  

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

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

a nevyhovující. O hlavních prázdninách školního roku 2015/2016 byly novým nábytkem 

vybaveny dvě třídy a částečně jedna družina. Ve čtyřech třídách byly v průběhu školního roku 

nebo o hlavních prázdninách nainstalovány nové tabule. V tomto započatém trendu je nutné 

i nadále pokračovat, neboť současné tabule jsou již v nevyhovujícím stavu. 

     Ke zvyšování čtenářských dovedností mohou žáci využít velmi dobře vybavenou školní 

knihovnu. V průběhu školního roku byla do knihovny zakoupena pojízdná tabule, sada 

nových knih pro žáky prvního stupně (v souvislosti s Nocí s Andersenem), několik 

jednotlivých knih (encyklopedie, naučná literatura) a několik publikací do učitelské knihovny. 

Dále byla knihovna vybavena 6 novými židlemi. V příštím školním roce bude nutné pořídit 

ještě dva stoly tak, aby mohla být knihovna využívána pro výuku žáků (zvýšený počet dětí) 

například v rámci hodin čtení a literární výchovy.  

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

doplnit její vybavení o nové kuchyňské náčiní. 

     V přízemí budovy (pod tělocvičnou) byla nově zařízena místnost pro školní družinu. Další 

dvě družiny byly umístěny ve velkých prostorných místnostech (bývalých třídách) a jsou 

taktéž velmi dobře vybaveny, jedna družina je umístěna ve sníženém přízemí. Ve školním 

roce 2017/2018 je plánováno přemístění družin ze sníženého přízemí a pod tělocvičnou do 

uvolněných prostor školy.  

     Přetrvávajícím problémem bylo atrium školy. Atrium potřebuje celkovou rekonstrukci. 

Zatím se využívalo pouze pro relaxaci o velkých přestávkách. Ve školním roce 2016/2017 by 

mělo dojít i opravě atria s předpokládanou investicí 750 000 Kč. Měla by se rozšířit travnatá 

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

      

17.3   SPORTOVNÍ VYBAVENÍ A  HŘIŠTĚ  

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

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

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

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

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

hřiště nevyhovující. Dále není toto hřiště dostatečně zastíněno stromy, takže pobyt zde 

v letních měsících je možný jen na krátkou dobu. V neposlední řadě je nutné hřiště dovybavit 
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dalšími herními prvky, protože je využíváno jak MŠ, tak i školní družinou a v jednu chvíli se 

zde schází mnoho dětí. Ve školním roce 2015/2016 byly na tomto hřišti opraveny některé 

herní prvky, zvláště pak kolotoč, který byl vyvrácený a nemohl se používat. Plánuje se 

s výsadbou tří vzrostlých stromů a dále s umístěním ještě jednoho pískoviště. Magistrát 

města byl opakovaně požádán o pomoc při zajištění nového - pevného - plotu kolem velkého 

hřiště. Malé hřiště přimyká ke školní budově, může být však využíváno jen z části. Dolní část 

hřiště je od zateplení budovy, kdy zde bylo postaveno lešení a došlo k poškození plochy 

nevyužívané. Ve školním roce 2016/2017 by mělo dojít k částečné rekonstrukci této části. 

  

18.   ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH   

  PROGRAMŮ  

 

17.1  ZAPOJENÍ ŠKOLY DO PROJEKTŮ A VÝZEV  

Škola se v uplynulém školním roce nezapojila do žádné mezinárodní výzvy ani projektu. 

 

17.2  ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V  RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ  

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

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

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

celoživotního vzdělávání pro seniory v rámci kurzů Práce s počítačem. 

 

17.3  PROJEKTY ŠKOLY FINANCOVANÉ Z  CIZÍCH ZDROJŮ  

          Naše škola se zapojila do projektu „Věda je budoucnost“, který byl zaměřen na 

zatraktivnění výuky technických a přírodovědných předmětů. Vzdělávací program Věda má 

budoucnost nesl záštity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Akademie věd České 

republiky a Svazu průmyslu a dopravy ČR. Po jeho absolvování účastník obdržel Osvědčení o 

absolvování programu s akreditací MŠMT (DVPP). V rámci programu jsme využili moduly pro 

vyučující matematiky a fyziky na základních školách a pro ředitele školy. Program "Věda má 

budoucnost" realizovalo sdružení AISIS ve spolupráci s mladoboleslavskou firmou ŠKODA 

AUTO, a.s. 
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19.   SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI A DALŠÍMI PARTNERY  

        PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ  

 

         Ve školním roce 2015/2016 měla škola uzavřenou kolektivní smlouvu s odborovou 

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

spolupracovala s dalšími partnery: 

 Policie ČR,  

 Městská policie Mladá Boleslav – přednášky a ukázky techniky, pomoc  

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

ke škole aj., 

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

soutěže – škola poskytla prostory a žáky jako pomocníky při organizování 

soutěže, 

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

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

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

v soutěžích pořádaných Ekocentrem, 

 Bovys – dodávka ovoce do škol, propagačním materiálů, 

 SŠ Gastronomie – škola poskytla prostory pro organizování přípravy  

na soutěže – vaření a barmanské soutěže,  

 Sbor dobrovolných hasičů Kosmonosy – ukázka hasičské techniky a soutěžních 

úkolů družstev žáků, 

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

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

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

počítačové techniky, využívala seminářů a školení tohoto zařízení, 

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

dílničky keramiky pro děti z MŠ, 

 OSPOD – konzultace a návštěvy pracovnic ve škole. 

 

 

 

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

10. 10. 2016      Mgr. Jitka Houštecká, ředitelka školy 

 


