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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. 2015 

Projednáno a schváleno školskou 
radou dne 

14. 10. 2015 

Obor / název oboru 79-01-C/01               /          Základní škola 
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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. 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, další 

hodina TV, školní časopis Osmínek. 

2.1 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

 

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 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDY 

Školní vzdělávací program „Rozkvetlá škola“ Všechny třídy školy 
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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, francouzský)  0 0 + 2 0 + 2 0 + 3 

Matematika 4 4 4 3 + 1 

Základy informatiky 1 0 0 0 

 Dějepis 2 2 2 1 + 1 

Občanská a etická výchova  1 1 1 1 

Fyzika 2 1 2 1 

Chemie 0 0 2 2 

Přírodopis 2 1 + 1 2 1 + 1 

Zeměpis 1 + 1 1 + 1 2 1 + 1 

Hudební výchova 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 

Zdravý životní styl  1 1 0 0 

Tělesná výchova 2 2 2 2 

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

6 7 8 9 

Informatika a výpočetní technika  0 1 1 1 

Cvičení z přírodovědných předmětů  1 1 1 1 

Domácí nauky  1 1 0 0 

 Počet  disponibilních hodin pro volitelné předměty 1 2 2  3 

 Minimální časová dotace 25 24 27 22 

 Disponibilní hodiny celkem  4 6 4 10 

 Celkový počet hodin 29 30 31 32 

 

3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI  ŠKOLY 

 

Ve školním roce 2012/2013 pracovalo ve škole 40 zaměstnanců. 

FYZICKÉ A PŘEPOČTENÉ OSOBY 

 Úsek školy  Počet fyzických/přepočtených osob  

 Pedagogičtí pracovníci ZŠ 27/22,1 

 Pedagogičtí pracovníci ŠD 3/2,5 

 Pedagogičtí pracovníci MŠ 4/4,00 

 Hospodářský úsek 10/7,86 
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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, ZŽS 7.B 

  Bc.  Brodská Martina Ch Ch, CvP, F --- 

Mgr. Buršíková Vlasta F,M F, M 9.B 

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

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

Mgr. Dufková Marie 1.st. ZŠ 1.st. 1.C 

Mgr. Hojka  TV, Z TV, Z --- 

Mgr. Houštecká Jitka 1.st. ZŠ D 2. st. --- 

Ing.   Kamínek Jiří uč. odb. př., Ch, Bi, F P, F, CvP, 7.B 

Mgr. Klímová Jana 1.st. ZŠ 1. st., Hv -2.st. 3.A 

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

Mgr. Kučerová Milena ČJ, ON ČJ, PČ, D 6.B 

Mgr. Kulasová Monika 1.st. 1.st 2.A 

          Maronczaková Petra studující 1.st. 1.st., CVP 3.B 

         Maroušek Martin trenér Tenis --- 

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

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

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

          Pavlíček Jiří --- ZIn, IVT --- 

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

Mgr. Oto Rosák 
učitelství - rozdílové studium, 

vychovatelství, 

studující 1.stupeň ZŠ 

1.st. 4.B 
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Mgr. Skalická Dagmar 1.st. ZŠ 1. st. 1.B 

Bc.    Trávnický Jan,  DiS. studující 1. stupeň ZŠ 1. st. 5.A 

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

PaedDr. Vávrová Dana 1.st. ZŠ, 1.st., D -2.st. 4.A 

Mgr. Verflová Alena ČJ, On ČJ, OEV, D, ZŽS 7.A 

Mgr. Vortelová Monika VV 
studující 1.st. 

VV, PČ --- 

Ing. Wojnarová Jaroslava Ch Ch, F, CVP --- 

 

 

3.2 PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI – ŠKOLNÍ DRUŽINA  

 

VYCHOVATELKY ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Příjmení a jméno Zařazení  

Fillnerová Šárka  vychovatelka 

 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 
Splnovalo požadavky do 31.12. 2014 – 24, 

od 1.1.2015 - 23 
Vysokoškolské vzdělání bez pedagogické 
způsobilosti 

0 

Vyšší odborné s pedagogickým minimem 0 
Jiné do 31.prosince 2014 -3, 

od 1. ledna 2015 – 4. 

 

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 4 

 Do 40 let  2 
 Do 50 let 11 

 Do 60 let 13 
 Nad  60 let 3 

 Průměrný věk 44,7 
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3.7 ÚDAJE O NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 

 

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI 

Jméno a příjmení Zařazení 

 Augustinová Jana  zástupce ředitele - ekonomický  

 Hájková Michaela uklízečka od 1.6.2014 do 22.4.2015 

 Koloc Břetislav  školník  

 Korychová Jarmila  uklízečka  

 Seglová Ivana  administrativní pracovnice 

 Švachová Jarmila  uklízečka  

 Takáčová Sylvie  uklízečka 

 Vostalová Václava  uklízečka od 2.2.2015 

  

 

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 23. a 24. ledna 2015. Zapsáno bylo 98 dětí.  

Žádost o odklad podali rodiče 15 dětí.  Odklady byly kladně vyřízeny v průběhu 2. pololetí 

školního roku 2015 po předložení doporučení lékaře, SPC nebo PPP.  Na jinou školu 

nastoupilo (odstěhování, účast u zápisu na více školách) 6 dětí. 
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4.2 ÚDAJE O POČTECH ŽÁKŮ  K 30.6.2015 

 

K 30. 6. 2015 navštěvoval naši školu 351 žák, což představuje nárůst o 31 žáka. 

třída chlapci děvčata žáků Třídní učitel 

1.A 10 11 21 Mgr. Lenka Kofroňová 

1.B 13 11 24 Mgr. Dagmar Skalická 

1.C 10 10 20 Mgr. Marie Dufková 

1. ročník 33 32 65  

2.A 5 17 22 Mgr. Monika Kulasová 

2.B 8 14 22 Mgr. Miloslava Dorčáková 

2. ročník 13 31 44  

3.A 7 10 17 Mgr. Jana Klímová 

3.B 9 11 20  Petra Maronczaková 

3. ročník 16 21 37  

4.A 9 12 21 PaedDr. Dana Vávrová 

4.B 8 12 20 Mgr. Oto Rosák 

4. ročník 17 24 41  

5.A 15 7 22 Bc.    Jan Trávnický, DiS. 

5. ročník 15 7 22  

6.A 7 9 16 Mgr. Ondřej Pardubský 

6.B 11 7 18 Mgr. Milena Kučerová 

6. ročník 18 16 34  

7.A 12 12 24 Mgr. Alena Verflová 

7.B 11 11 22 

Mgr. Jiří Kamínek do 31.1.2015 

Mgr. Blaženka Benešová od 

1.2.2015 

7. ročník 23 23 46  
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8.A 14 12 26 Mgr. Jana Petrová 

8.ročník 14 12 26  

9.A 10 10 20 Mgr. Simona Pardubská 

9.B 6 10 16 Mgr. Vlasta Buršíková 

9. ročník 16 20 36  

celkem 165 186 351  

1. stupeň 94 115 209 

2. stupeň 71 71 142 

 

  

4.3 ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  

           Zápis do mateřské školy se konal dne 23. 4. 2015.  Žádost podalo 31 dětí, přijato bylo 

19.  Dvě děti nenastoupily.  

 

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 54, z toho Koťátka 27 a Tygříci 27. 

 

5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ  

 

5.1 HODNOCENÍ  ŽÁKŮ  

 

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

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

sumativního, tak i formativního. Učitelé pracovali individuálně s žáky 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 

 

PŘEHLED PROSPĚCHU ŠKOLY 

 Třídy zahrnuté do přehledu: 
1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B,  8.A, 9.A, 9.B 
 

Předmět 

Počty známek Počet  
klasifik. 

žáků 

průměr 
1 2 3 4 5 S U 

Chv Chování  345 5 1 --- --- --- --- 351 1,020 

ČJ Český jazyk 115 110 69 49 6 2 --- 349 2.201 

M Matematika  131 103 61 48 6 2 --- 349 2,126 

AJ Anglický jazyk 60 74 70 36 6 --- --- 242 2,364 

ZIn Základy informatiky 10 24 12 10 --- --- ---   56 2,393 

Prv Prvouka 87 41 15 3 --- --- --- 146 1,548 

Vl Vlastivěda 14 26 19 4 --- --- --- 63 2,206 

Př Přírodověda 14 34 13 2 --- --- --- 63 2,048 

D Dějepis 42 52 34 12 2 --- --- 142 2,155 

OEV Občanská a etická výchova 73 52 16 1 --- --- --- 142 1,613 

Ch Chemie  28 19 9 6 --- --- --- 62 1,887 

F Fyzika  35 45 38 22 2 --- --- 142 2,373 

P Přírodopis  23 49 37 31 2 --- --- 142 2,577 

Z  Zeměpis  50 45 32 14 1 --- --- 142 2,092 

RJ Ruský jazyk 9 17 14 8 1 --- --- 49 2,490 

NJ Německý jazyk  31 19 7 2 --- --- --- 59 1,661 

HV Hudební výchova 24 6 7 4 --- --- --- 41 1,780 

VV Výtvarná výchova 317 32 2 --- --- --- --- 351 1,103 

ZŽS Zdravý životní styl 38 15 4 --- --- --- --- 80 1,813 
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TV Tělesná výchova 312 26 5 2 2 --- 4 347 1,144 

PČ Pracovní činnosti 327 18 3 2 --- --- --- 350 1,086 

IVT 
Informatika a výpočetní 
technika 

43 49 12 4 --- --- --- 108 1,787 

CVP 
Cvičení z přírodovědných 
předmětů 

88 11 2 --- --- --- --- 101 1,149 

DN Domácí nauky 24 6 7 4 --- --- --- 41 1,780 

Te Tenis  20 6 --- --- --- --- --- 26 1,231 

ŠČ Školní časopis 17 --- --- --- --- --- --- 17 1,00 

TVN Tělesná výchova nepovinná 83 --- --- --- --- --- --- 83 1,00 

 předmět 1 2 3 4 5 S U žáků průměr 

 

Celkový průměrný prospěch 

Stupně 
hodnocení 
prospěchu 

Prospěl s vyznamenáním 181 

prospěl 161 

neprospěl 9 

uvolněn 0 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zameškané 
hodiny 

celkem 
Průměr  
na žáka 

omluvených 22 915 65.285 

neomluvených 168 0,479 
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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 2014/2015 bylo preferováno školení pedagogického sboru  

v prostorách školy.  Škola se zapojila do výzvy 51 – Učíme digitálně. V rámci této výzvy 

absolvovali pedagogové pět odpoledních školení zaměřených na digitální techniku, 

konkrétně práci s tablety. Jednalo se o aktivity: „Co už máme“, „Co chceme“ a „Oborová 

didaktika“. Dalším školením, určeným pro celý pedagogický sbor, bylo školení s názvem „Jak 

jednat s rodiči problémových žáků“, které vedla školní psycholožka Mgr. Zuzana Sedláčková. 

S novými metodami výuky se kolektiv seznámil v rámci školení „Cesta od tradičního 

vyučování k modernímu“ pod vedením Mgr. Miroslava Hanzelky. Posledním druhem 

vzdělávání byly semináře iniciované ze strany jednotlivých učitelů dle jejich potřeby. Byly to 

semináře: Tvořivá škola, Software Bakaláři, rozvoj a ověřování čtenářských dovedností u žáků  

na 2. stupni, Celostátní seminář pedagogických pracovníků školních družin a školních klubů, 

Český jazyk činnostně ve 4. ročníku, Spisová služba aj. 

 

6.1   PŘEHLED VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015    

 Cesta od tradičního vyučování k modernímu – seminář pro celý pedagogický sbor   

Mgr. J. Hanzelka – březen 2015, 

 školení v rámci výzvy 51 – leden až květen 2015, 

 školení v systému Bakaláři, 
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 Jak jednat s rodiči problémových žáků – seminář pro celý pedagogický sbor – Mgr. 

Zuzana Sedláčková, 

 školení ekonomické zástupkyně v oblasti nových ekonomických právních předpisů, 

 individuální vzdělávání. 

Jméno, příjmení Vzdělávací akce Vzdělávací instituce 

Jana Augustinová 

Vnitřní kontrola v praxi 

školských přísp.org. – Vzory 

písemností 

PARIS vzdělávací agentura s.r.o. 

Platy a platové předpisy ve 

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

Účetnictví příspěvkových 

organizací – Aktuality 2014 
PARIS vzdělávací agentura s.r.o. 

Řádná účetní závěrka 2014 od 

A do Z a připravované změny 

v oblasti účetnictví vybraných 

účetních jednotek 

Klub ekonomů škol, o.s. 

Mgr. Blaženka Benešová 

Jak jednat s rodiči 

problémových žáků 

Školila Mgr. Zuzana Sedláčková 

– školní psycholožka 

Cesta od tradičního vyučování k 

modernímu 
Školil Mgr. Miroslav Hanzelka 

Bc. Martina Brodská 
Cesta od tradičního vyučování k 

modernímu 
Školil Mgr. Miroslav Hanzelka 

Mgr. Vlasta Buršíková 

Jak jednat s rodiči 

problémových žáků 

Školila Mgr. Zuzana Sedláčková 

– školní psycholožka 

Cesta od tradičního vyučování k 

modernímu 
Školil Mgr. Miroslav Hanzelka 

Mgr. Miloslava Dorčáková 

Jak jednat s rodiči 

problémových žáků 

Školila Mgr. Zuzana Sedláčková 

– školní psycholožka 

Cesta od tradičního vyučování k 

modernímu 
Školil Mgr. Miroslav Hanzelka 

Mgr. Jitka Houštecká 

Jak jednat s rodiči 

problémových žáků 

Školila Mgr. Zuzana Sedláčková 

– školní psycholožka 

Cesta od tradičního vyučování k 

modernímu 
Školil Mgr. Miroslav Hanzelka 

Školení pro ředitele škol a 

školní koordinátory ICT v rámci 

výzvy 51 – tablety do škol. 

Školili zaměstnanci společnosti 

Pontech 

Asistent pedagoga v současné 

škole 
Školil Člověk v tísni o.p.s. 

Rozhodování ředitele školy ve Služba škole Mladá Boleslav 
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správním řízení a mimo správní 

řízení 

Mgr. Jana Klímová 

Jak jednat s rodiči 

problémových žáků 

Školila Mgr. Zuzana Sedláčková 

– školní psycholožka 

Cesta od tradičního vyučování k 

modernímu 
Školil Mgr. Miroslav Hanzelka 

Mgr. Lenka Kofroňová 

Jak jednat s rodiči 

problémových žáků 

Školila Mgr. Zuzana Sedláčková 

– školní psycholožka 

Cesta od tradičního vyučování k 

modernímu 
Školil Mgr. Miroslav Hanzelka 

Břetislav Koloc Školení preventisty PO  

Mgr. Monika Kulasová 

Jak jednat s rodiči 

problémových žáků 

Školila Mgr. Zuzana Sedláčková 

– školní psycholožka 

Cesta od tradičního vyučování k 

modernímu 
Školil Mgr. Miroslav Hanzelka 

Tvořivá škola – ČJ v prvním 

ročníku 
 

Mgr. Petra Maronczaková 

Jak jednat s rodiči 

problémových žáků 

Školila Mgr. Zuzana Sedláčková 

– školní psycholožka 

Cesta od tradičního vyučování k 

modernímu 
Školil Mgr. Miroslav Hanzelka 

Mgr. Zdeňka Michalcová 

Jak jednat s rodiči 

problémových žáků 

Školila Mgr. Zuzana Sedláčková 

– školní psycholožka 

Cesta od tradičního vyučování k 

modernímu 
Školil Mgr. Miroslav Hanzelka 

Asistent pedagoga v současné 

škole 
Školil Člověk v tísni o.p.s. 

Rozhodování ředitele školy ve 

správním řízení a mimo správní 

řízení 

Služba škole Mladá Boleslav 

Školení v softwarovém systému 

Bakaláři  
Mgr. František Zouhar 

Mgr. Simona Pardubská 

Jak jednat s rodiči 

problémových žáků 

Školila Mgr. Zuzana Sedláčková 

– školní psycholožka 

Cesta od tradičního vyučování k 

modernímu 
Školil Mgr. Miroslav Hanzelka 

Mgr. Ondřej Pardubský 

Jak jednat s rodiči 

problémových žáků 

Školila Mgr. Zuzana Sedláčková 

– školní psycholožka 

Cesta od tradičního vyučování k 

modernímu 
Školil Mgr. Miroslav Hanzelka 

Mgr. Jana Petrová Jak jednat s rodiči Školila Mgr. Zuzana Sedláčková 
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problémových žáků – školní psycholožka 

Cesta od tradičního vyučování k 

modernímu 
Školil Mgr. Miroslav Hanzelka 

Rozvoj a ověřování čtenářských 

dovedností u žáků 2. stupně 
Služba škole Mladá Boleslav 

Mgr. Oto Rosák 

Jak jednat s rodiči 

problémových žáků 

Školila Mgr. Zuzana Sedláčková 

– školní psycholožka 

Cesta od tradičního vyučování k 

modernímu 
Školil Mgr. Miroslav Hanzelka 

Studium VŠ – učitelství 1. 

Stupeň ZŠ 

VŠ - pedagogická fakulta 

Liberec 

Mgr. Dagmar Skalická 
Cesta od tradičního vyučování  

k modernímu 
Školil Mgr. Miroslav Hanzelka 

Iveta Skramuská 

Celostátní seminář 

pedagogických pracovníků 

školních družina školních klubů 

 

Mgr. Jan Trávnický 

Jak jednat s rodiči 

problémových žáků 

Školila Mgr. Zuzana Sedláčková 

– školní psycholožka 

Cesta od tradičního vyučování  

k modernímu 
Školil Mgr. Miroslav Hanzelka 

Studium pedagogické fakulty 

univerzity J.A. Komenského 
UJAK Praha 

Mgr. Romana Valentová 

Jak jednat s rodiči 

problémových žáků 

Školila Mgr. Zuzana Sedláčková 

– školní psycholožka 

Cesta od tradičního vyučování  

k modernímu 
Školil Mgr. Miroslav Hanzelka 

PaedDr. Dana Vávrová 

Jak jednat s rodiči 

problémových žáků 

Školila Mgr. Zuzana Sedláčková 

– školní psycholožka 

Cesta od tradičního vyučování  

k modernímu 
Školil Mgr. Miroslav Hanzelka 

Český jazyk činnostně ve 4. 

ročníku 
Tvořivá škola 

Mgr. Alena Verflová 

Jak jednat s rodiči 

problémových žáků 

Školila Mgr. Zuzana Sedláčková 

– školní psycholožka 

Cesta od tradičního vyučování  

k modernímu 
Školil Mgr. Miroslav Hanzelka 

Mgr. Monika Vortelová 
Cesta od tradičního vyučování  

k modernímu 
Školil Mgr. Miroslav Hanzelka 

Ing. Jaroslava Wojnarová 
Cesta od tradičního vyučování  

k modernímu 
Školil Mgr. Miroslav Hanzelka 

 



 

 

31 

7. ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A  ŠKOLNÍ DRUŽINA  

7.1   ŠKOLNÍ DRUŽINA  

Ve školním roce 2014/2015  byla otevřena tři oddělení školní družiny. 

Oddělení Počet žáků  Vychovatelky 

1 30 Iveta Skramuská 

2 27 Šárka Fillnerová 

3 30 Kateřina Krejčíková 

celkem 87  

 

7.2   NABÍDKA KROUŽKŮ 201/2015 

 

Název kroužku vedoucí 

Keramika Mgr. Lenka Kofroňová 

Počítačový Mgr. Zdeňka Michalcová 

Angličtina MŠ Bc. Kateřina Krejčíková 

Angličtina ZŠ 1. a 2. ročník Mgr. Jitka Houštecká 

Florbal Mgr. Oto Rosák 

Výtvarný Mgr. Monika Kulasová 

Pohybový Petra Maronczaková 

 

 

8. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI  

          Ve školním roce 2014/2015  nebyla ve škole provedena inspekční činnost ČŠI. Byla 

provedena kontrolní činnost zaměřená na kontrolu hospodaření se svěřeným majetkem  

a poskytnutými finančními prostředky.  Kontrola byla provedena s následujícími výsledky: 
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Kontrolovaná oblast Výsledek kontroly 

Faktury  Bez závad 

Dohody o provedení práce a DPČ U jedné dohody překlep v datumu 

Podnájmy dlouhodobé Bez závad 

Podnájmy krátkodobé Chybělo v úvodu jméno statutárního zástupce u 
smluv s občanským sdružením Veselá Věda a Tai 
Chi. 

Zákon č. 423/2004 Sb. o zaměstnanosti Bez závad 

Inventura Bez závad 

Popávkové řízení Bez závad 

 

 

9. ŽÁCI SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI  

           Ve škole bylo 13 žáků se zdravotním postižením a jeden se zdravotním 

znevýhodněním. Škola měla k dispozici pomůcky pro nápravu SPU (speciální učebnice, 

rozlišovače měkkých a tvrdých slabik, tabulky násobků, kalkulačku aj.) Žáci využívali také 

možnosti výukových programů v českém jazyce a matematice. Byl zakoupen speciální 

výukový program pro dyslektiky. 

 

10.     AKTIVITY ŠKOLY A PREZENTACE ŠKOLY  NA VEŘEJNOSTI  

 

Typ akce 
Počet zúčastněných 

tříd / počet žáků 
Poznámka (název akce, 

výsledek) 

Exkurze 2 / 42 ž písečná duna u Nymburka – 
přírodovědná exkurze 

2 / 34 ž Praha – vlastivědná exkurze 

3 / 45 ž Česká národní banka 

3 / 47 ž Národní technické muzeum 
Praha 
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2 / 36 Exkurze do závodu Škoda Auto 
- SOUs 

3 / 63 Exkurze do ateliérů České 
televize 

2 / 25 Sklárny Bělá p. Bezdězem 

2 / 25 Cukrovar Dobrovice  
(konáno v rámci spolupráce se 
SPŠ) 

Školní výlety 2/ 45 ž Zelčín - ekofarma 

Vybraní žáci – 
odměna / 16 ž 

ZOO Děčín 

2 / 42 Sobotka 

3 / 52 Praha 

1 / 21 Bezděz, Doksy 

1 / 18 Český ráj 

1 / 28 Mirakulum  

4 /  83 ZOO Liberec 

Sportovní výlety Přihlášení žáci  
/44 ž 

MS v hokeji Praha 

1/ 14 ž sportovní dopoledne 
v bazénu 

2 MŠ / 56 plavání Jičín 

Zahraniční výjezdy Přihlášení žáci / 13 Anglie – týdenní pobyt  
s výukou 

Přihlášení žáci / 41 předvánoční Drážďany 

Přihlášení žáci / 16 Poznávací týdenní zájezd 
Francie 

Přihlášení žáci / 21 Německo – třídenní zájezd do 
školy v Německu 

Prevence rizikového 7 / 186 Centrum primární prevence 
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chování Semiramis – dopolední 
programy pro žáky 
s protidrogovou tématikou, 
celoročně. 

Výuka plavání ZŠ 5 / 109 ž první a druhé třídy (říjen – 
prosinec 2014) 

minibasketbal 5 / 110 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 3 / 67 Ve třídách s rozšířenou výukou 
TV. Výuka probíhala 
v hodinách TV pod vedením 
trenérky bruslení. 

In-line bruslení 4 / 74 Kurz pro třídy s rozšířenou 
výukou TV 

Volba povolání 3 / 36 Beseda na úřadu práce (8. a 
9.ročník) 

2 / 36 Beseda se zástupci Gymnázia 
Dr. Pekaře MB 

3 / 18 Den pro dívky v SOUs Škoda 
Auto 

2 / 36 Exkurze do závodu Škoda Auto 
- SOUs 

3 / 26 Den techniky pro dívky 5.  
a 6.ročníku  

2 / 36 Beseda se zástupci SOŠ 
Jičínská 

 

10.1   ÚDAJE O DALŠÍCH  MIMOŠKOLNÍCH  AKTIVITÁCH   

         

      TŘÍDY ZŠ       

 
            Školní rok 2014/2015 se nesl ve znamení přírody.  Ve škole probíhaly akce v rámci 
celoročního projektu „Naší přírodou měsíc po měsíci“. V jeho průběhu byla realizována řada 
besed, výstav a dalších vzdělávacích programů. Vše začalo velkou výstavou hub, kde si mohli 
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naši žáci prohlédnout něco přes 100 druhů hub, získali informace o jejich výskytu, možnosti 
použití (jedlé nejedlé), nebezpečí otrav aj. Některé z druhů hub si i sami nasbírali. 
Následovaly akce, jako byl „Interhaf“ – program, který naučil žáky, jak se správně chovat ke 
psům, pozorování zatmění Slunce, školní výlety zaměřené na poznávání přírody. Celý 
tematicky zaměřený rok ukončila ukázka několika desítek dravců a jejich výcviku. Žáci se o 
nich dověděli i mono nových informací. 
     Kromě výše uvedených akcí spojených s celoročním tématem se naši žáci zúčastňovali 
různých soutěží (jazykové, sportovní, výtvarné, matematické, dopravní aj.), kulturních 
i společenských akcí. 
     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. Podobně tomu bylo s ozdravnými pobyty. 

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 

 

 Přespolní běh (vybraní žáci 1. a 2. stupeň) – říjen 2014, 

 turnaj ve florbalu (žáci 1.stupeň) – říjen 2014, 

 turnaj dívek v basketbalu – říjen 2014, 

 Florbal Cup (žáci 6.a 7.tříd) – říjen 2014, 

 turnaj v basketbalu (chlapci 2.stupeň) – říjen 2014, 

 turnaj v ringu (žáci 2.stupně) – říjen 2014, 

 florbalový turnaj dívek v Benátkách n. Jizerou (1.stupeň) – listopad 2014, 

 předvánoční bruslení (5.A, 6.A) – prosinec 2014, 

 Zimní víceboj (2. – 5. třídy – vybraní žáci) – leden 2015, 

 karneval na ledě (1.B – třída s rozšířenou výukou TV) – leden, 

 turnaj v minibasketbalu (3. a 4. třídy) – únor 2015, 

 turnaj v basketbalu – dívky II. kategorie – únor 2015, 

 turnaj ve stolním tenisu – organizoval školní časopis Osmínek – březen 2015, 

 Jarní víceboj (vybraní žáci 1.stupeň) – duben 2015, 

 Atletický trojboj Benátky (vybrané družstvo 1.stupeň) – květen 2015, 
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 Běh olympijského dne (přihlášení žáci) – červen 2015 

 Sportovní víceboj OVOV . 

 

OLYMPIÁDY A DALŠÍ SOUTĚŽE 

 

 Zpěváček Osmáček – pěvecká soutěž, organizuje škola, 

 matematické soutěže - školní kola soutěží:  
o Klokan, 
o Pythagoriáda,  
o matematická olympiáda, 
o soutěže v cizích jazycích, 
o dějepisná olympiáda, 
o dopravní soutěž, 
o přírodovědné soutěže, 
o výtvarné soutěže. 

 

VZDĚLÁVACÍ AKCE 

 

 Sběr hub na výstavu pod vedení mykologa pana Malého – září 2014, 

 výstava hub – září 2014,  

 exkurze v Zahradě DDM – říjen 2014, 

 program Zahrady DDM – Co se stalo jabloni (2.třídy) – říjen 2014, 

 Čas proměn (dívky 6.ročníku) – říjen 2014, 

 beseda na úřadu práce (9.ročník) – listopad 2014, 

 Templ – dílna: Za starými Slovany (5.třída) – prosinec 2014, 

 exkurze do knihovny (6. ročník) – únor 2015, 

 exkurze do knihovny (2.ročník a 5.A) - březen 2015, 

 Filmová dílna (žáci 3. a 4. tříd) – březen 2015, 

 Včelí rojení – pořad v Ekocentru Zahrada DDM MB (3.B) – únor 2015, 

 Interhaf (1. a 2. ročník) – březen 2015, 

 pozorování zatmění Slunce (4.A a 2. stupeň) – březen 2015, 

 promítání a beseda Rally Dakar (8.A, 9.B) – březen 2015, 

 Noc s Andersenem (1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.B, 5.A) – březen 2015, 

 vlastivědný výukový program Templ – Keltové (4. třídy) – duben 2015, 

 dravci (celá škola) – květen 2015, 

 program Ekocentra Zahrada DDM MB pro 7. ročník – květen 2015, 

 Ekocentrum Zahrada DDM MB – program Hadi (1.C) – květen 2015, 

 Ekocentrum Zahrada DDM MB – projekt Co se stalo jabloni  (4.A) – květen 2015, 

 Ekocentrum Zahrada DDM MB – vzdělávací program (9. ročník) – květen 2015, 

 Pasování prvňáků na čtenáře (1. třídy) – květen 2015. 
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 DALŠÍ AKCE 

 

 návštěvy divadelních představení (různé třídy v průběhu školního roku), 

 den otevřených dveří – listopad 2014, 

 Zpěváček Osmáček – dlouholetá soutěž organizovaná školou – duben 2015, 

 Talent – soutěž žáků školy v různých oborech činnosti – duben 20105, 

 Dětská nota – listopad 2014, 

 výroba adventních věnců (odpolední dílna pro děti a rodiče) – listopad 2014, 

 vánoční besídka pro rodiče (1. C) – prosinec 2014, 

 výroba vánočních svícnů (odpolední dílna pro žáky a rodiče) – prosinec 2014, 

 vánoční jarmark a výstava (akce celé školy) – prosinec 2014, 

 Divadlo Myš a Maš - (1.ročník) prosinec 2014, 
 celodenní projekt Vánoce zakončený besídkou (1. a 2. stupeň, akce celé školy) – 

prosinec 2014, 

 MŠ Beruška ve škole (1. ročník) – leden 2015, 

 zápis do 1. ročníku – leden 2015, 

 keramika pro děti z MŠ – akce pro děti z MŠ Beruška organizovaný naší školou – 
březen 2015, 

 Fimo lžička od srdíčka (odpolední dílna pro žáky) – březen 2015, 

 projekt Velikonoce (1. stupeň) – duben 2015, 

 akce ke Dni dětí – diskotéka a soutěže, skákací hrady – červen 2015,  

 soutěže pro žáky 1. stupně (připravili starší žáci) – červen 2015, 

 vystoupení Michala Nesvatby na Dni dětí pro žáky 1. stupně a MŠ – červen 2015, 

 slavnostní zahájení filmového festivalu + projekce filmu Pojedeme k moři (6., 7.,  
a 8. třídy) – červen 2015, 

 slavnostní vyřazení žáků 9. tříd – Sbor českých bratří – červen 2015. 
 

SBĚRY PAPÍRU, TŘÍDĚNÍ ODPADU A DALŠÍ 

          Ve školním roce 2014/2015 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. Ke konci školního roku jsme získali papírové krabice, které je možné 

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

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


 

 

38 

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. Novinkou loňského roku bylo umístění sběrné nádoby na hliník. 

 

TŘÍDY MŠ 

 

ZÁŘÍ   

 Fotografování dětí – obě třídy.  

ŘÍJEN  

 Loutková pohádka v mateřské škole – obě třídy,  

 divadelní představení „Veverka na zimu se chystá“ – divadélko Kašpárek,  

 podzimní tematická vycházka do přírody (sbírání přírodních plodů) - třída Tygříků,  

 pouštění draků – areál MŠ a ZŠ – obě třídy,  

 pohádka v DK „Zpívej, čaruj, dováděj“ – třída Tygříků,  

 plavání v Jičíně – seznamování se s vodou – třída Tygříků,  

 loutková pohádka v mateřské škole – obě třídy,  

 divadelní představení „Jak šli Indiáni za sluncem“ – divadélko Koloběžka.  

LISTOPAD  

 Návštěva městského policisty s poučnou pohádkou – bezpečné chování dětí, 

 hudební pořad „Dětská nota“, muzikálové písničky – Muzeum Škoda Auto  – třída 

Tygříků,  

 projekt pro děti z mateřské školy – „Nechci kazy“ – pomocí pohádky byl  dětem  

přiblížen problem dentální hygieny – drobné dárečky dětem (obě třídy),  

 sportovní dopoledne v 6. ZŠ – atletické soutěže pro mateřské školy (vybrané děti ze 

třídy Tygříků),  

 plavání v Jičíně – třída Tygříků.  

PROSINEC  

 Mikulášská nadílka dětem – obě třídy,   

 jarmark v ZŠ – výstava výrobků  dětí ze školky (prodej), 

 pečení vánočního cukroví – děti ze třídy Koťátek,  

 loutková pohádka v mateřské škole – obě třídy, 
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 divadelní představení „Perníková chaloupka“ – divadélko Kašpárek, 

 vánoční posezení s rodiči, vyrábění společných svícnů a přání, zpívání vánočních 

koled, posezení u cukroví,   

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

vybrané děti ze třídy Tygříků,  

 rozbalování dárků pod stromečkem - obě třídy.  

LEDEN  

 Loutková pohádka v mateřské škole – obě třídy,  

 divadelní představení „O porouchaném robotovi“ – divadélko Kašpárek, 

 návštěva školy – 1. třídy – pozorování dětí při vyučování a zapojení dětí do dění třídy - 

před zápisem,  

 veselý kouzelník ve školce – obě třídy,  

 solná jeskyně – 10 lekcí  - obě třídy.  

ÚNOR  

 Loutková pohádka v mateřské škole – obě třídy, 

 divadelní představení „ Zimní radovánky“ – divadélko Kašpárek,  

 fotografování s jarní tématikou – obě třídy,  

 Maškarní rej v mateřské škole – celý týden výroba masek v duchu známých pohádek.  

BŘEZEN  

 Plavání v Jičíně – třída Tygříků, 

 scriening rukou a nohou – správné držení těla a správná chůze - obě třídy,  

 koncert pro předškolní děti, lidová umělecká škola, klasické hudební nástroje - třída 

Tygříků.  

DUBEN  

 Loutková pohádka v mateřské škole – obě třídy, 

 divadelní představení „Pirátská pohádka“ – divadelní společnost Pernštejn,  

 plavání v Jičíně – třída Tygříků,  

 divadelní představení v DK – pohádka “O hodném štěněti” – třída Tygříků,  

 loutková pohádka v mateřské škole – obě třídy,  

 divadelní představení „O jaru“ - divadélko Kašpárek, 

 Městská knihovna Mladá Boleslav – prohlížení knížek, poslech četby, vyprávění  

o knížkách – třída Tygříků,  
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 výlet do ZOO Liberec – obě třídy,  

 hokejbal – miniturnaj předškolních dětí – účast dětí ze třídy Tygříků.  

KVĚTEN  

 Vyšetření zraku dětí – projekt pojišťovny 209 – obě třídy,  

 Městská policie Mladá Boleslav – dopravní hřiště u školy – jízda na autíčkách, správná 

chůze po přechodu atd. - obě třídy,  

 plavání v Jičíně – třída Tygříků,  

 akce pro školky – Pohádkový les – lesopark Štěpánka - soutěže pro děti ze školky  

v pohádkovém duchu - obě třídy,  

 plavání v Jičíně – třída Tygříků,  

 návštěva 1. třídy – ukázka předškolním dětem, co vše již děti z prvních tříd zvládají, 

zapojení se do dění ve třídě – předškoláci, 

 loutková pohádka v mateřské škole – obě třídy,  

 divadelní představení „O lvíčkovi“ – divadélko Kašpárek.  

ČERVEN  

 Kontrolní dopoledne – scriening – náprava správné chůze a správného držení těla,  

 rozloučení s předškoláky – předání dárků dětem, vystoupení s pásmem básní, písní, 

divadelního představení, tanečků před rodiči, spaní v mateřské škole,  

 loutková pohádka na závěr školního roku – obě třídy, 

 divadelní představení „Hurá na prázdniny“ – divadélko Koloběžka. 

 

AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY  

ZÁŘÍ  

 Výroba hub na výstavu.  

ŘÍJEN  

 Drakiáda, 

 světlovody s formou LIGHT WAY (soutěž – malování denního světla doma) odměny. 

LISTOPAD   

 Mikulášská diskotéka. 
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PROSINEC  

 Vánoční zdobení – vánoční sušenky (výroba), 

 příprava na vánoční jarmark, 

 jarmark – výstava a prodej výrobků.  

LEDEN  

 Příprava výrobků k zápisu pro budoucí prvňáky. 

ÚNOR   

 Maškarní v ŠD.  

BŘEZEN 

 Velikonoční tvoření. 

DUBEN  

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

KVĚTEN   

 Den matek – výroba přáníček. 

ČERVEN  

 Dětský den v ŠD, 

 pomoc při dětském dnu v ZŠ, 

 hokejbal – akce s trenérem p. Hnátkem (odměny, medaile).   

 

11. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ  

 

11.1  ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE 

 

          Školním metodikem prevence byl ve školním roce 2014/2015 Mgr. Oto Rosák. Pan 

učitel se pravidelně účastnil setkání školních metodiků prevence. Pracoval s terapeutickou 

skupinou žáků. Pro učitele vedl přednášku: „Šikana a její řešení“. 
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11.2  ŠKOLNÍ PSYCHOLOG  

          Ve školním roce 2014/2015 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.  

     Tato služba byla využívána i rodiči žáků, a to bezplatně.  Žáci mohli využít služby školního 
psychologa buď na doporučení, nebo měli možnost přímo zajít za psycholožkou.  Využívána 
byla i možnost anonymě se zeptat. Psycholožka pracovala jak s jedinci, tak také s celou 
třídou. 

     Paní psycholožka v uplynulém roce vedla terapeutickou skupinu žáků, zaměřenou na řešení 

problémových vztahových situací.  

 

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. 

 Další formou práce s dětmi v oblasti prevence byly semináře vedené zástupci sdružení 

Semiramis zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů. Další organizací, která v rámci 

návštěv do výuky pracovala se žáky na téma předcházení sociálně patologických jevů, byla 

nadace Slánka. 

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

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

agresivity a jiných jevů. Výborná byla také spolupráce s OSPOD, která  

ve školním roce 2014/2015 byla intenzivní. Sociální pracovnice docházely  

na výchovné komise a pomáhaly řešit danou problematiku. 
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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 vypracovává. Školní řád 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 a vedení školy. Vzhledem k ne příliš velkému počtu žáků a k výborné spolupráci 

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

situaci se zákonnými zástupci.  

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

kdykoli se na něj obrátili.  

 

11.6   VÝCHOVNÝ PORADCE 

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

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

(pro 5., 8. a 9. ročník). A 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 2014/2015 jsme je obohatili 

o nové softwarové programy sloužící k nápravě poruch učení – dyslexie, dysortografie. 
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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 se 

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

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

Týden Země, kdy jsme pořádali kampaň za čistší ovzduší. V rámci této kampaně škola 

zakoupila stojany na kola, které umístila do atria. Žáci druhého stupně se opět účastnili 

environmentální soutěže Svět kolem nás v rámci předmětu Cvičení z přírodopisu. Žáci se také 

podíleli na akci Zeměfest.  Vlastní prací pomáhali udržovat okolní přírodu, například péčí o 

zeleň ve škole nebo v rámci akcí ČSOP Klenice.  Zajímavou akcí, které se naši žáci v rámci 

environmentální výchovy zúčastnili byla akce Mezi našimi stromy v parku Štěpánka. Žáci třídy 

4.A se zúčastnili projektu Co se stalo jabloni, kde vypracovávali úkoly týkající se základních 

podmínek života. Ke každému úkolu projektu zakládali přírodovědný pokus, výsledky 

zpracovali do záznamu. Součástí projektu byl i Včelí den, kdy se podrobně seznamovali se 

životem včel.        

      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. Škola je zapojena do akce 

Recyklohraní. 

13.      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. 
 

13.  PREVENCE RIZIK, ŠKOLNÍ ÚRAZY  

 

13.1  ŠKOLNÍ ÚRAZY  

POČET ÚRAZŮ  

 

 

 

 

Počet záznamů v knize úrazů 23 

Počet odeslaných záznamů o úrazech 6 
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VYHODNOCENÍ ÚRAZŮ  

 

Místo úrazu Počet úrazů 

V hodinách tělesné výchovy 13 

V ostatních vyučovacích předmětech 3 

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

1 

Lyžařské kurzy 0 

Výuka plavání 0 

Přestávky ve škole 5 

Mateřská škola 0 

Školní družina  1 

 

13.2  PREVENCE RIZIK 

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

 Pravidelné školení pracovníků – BOZP, 

 kontrola BOZP, 

 zlepšení požárního značení, 

 hlášení požárního poplachu v rámci instalace nového školního rozhlasu, 

 vysílání školní televize ŠIK se spoty zaměřenými na prevenci rizik, 

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

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

 beseda k první pomoci- Červený kříž, 

 beseda o PO se zástupci hasičského sboru, 

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

budovu školy atd. 
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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 2014/2015 došlo k volbě nové školské rady, která začala pracovat 

v lednu 2015. Do školské rady byli zvoleni tito členové: 

 Za zřizovatele – Alena Zítková, Kateřina Horáková 

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

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

Školská rada se sešla během školního roku třikrát. Na prvním zasedání dne 1. 10. 2014 

projednala a schválila výroční zprávu za školní rok 2013/2014. Připravila podklady pro volbu 

nové školské rady. Na druhém zasedání (prvním v novém složení) byl zvolen předsedou 

školské rady Bc. Jan Trávnický. Rada jednala o výsledcích zápisu do prvních tříd, nutných 

personálních změnách, hospodaření za rok 2014 a návrhu o využití fondů pro rok 2015. Dále 

byla projednávána činnost OS Osmička a návrh ocenění paní učitelky Lenky Kofroňové 

(ocenění za práci) v rámci ankety Mladoboleslavský Amos. Na třetím zasedání dne 23.6.2015 

se školská rada seznámila s akcemi školy v období od ledna do června, s akcemi chystanými 

na prázdniny, s proběhlými výběrovými řízeními, proběhlými a chystanými opravami a 

údržbou. Dále bylo diskutováno personální obsazení školního roku 2015/2016, tematické 

zaměření následujícího školního roku a nutná nová dokumentace školy týkající se 

bezpečnosti žáků a zaměstnanců. 

14.3   OBČANSKÉ SDRUŽENÍ OSMIČKA  

         Při škole pracovalo již druhým 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 

k výstavě hub, odměny k soutěži v souvislosti s výstavou hub, doprava žáků na exkurzi  
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do Prahy, odměny do soutěží pořádaných školním časopisem, pořad Interhaf pro 1. a 2. třídy, 

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 2014 a dubnu 2015. 

V měsících lednu 2015 a červnu 2015 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:  

 Výstava hub, 

 den otevřených dveří, 

 vázání adventních věnců, 

 výroba vánočních svícnů, 

 předvánoční jarmark, 

 slavnostní vyřazení žáků devátých tříd, 

 odpolední opékání buřtů s rodiči MŠ. 

 

 14.6   INFORMACE RODIČŮ  

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

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

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

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

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

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

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

 

 14.7.   ŠKOLNÍ ČASOPIS  

        Na škole pracoval školní časopis Osmínek, který ve školním  roce 2014/2015 získal druhé 

místo v celostátní soutěži webových stránek časopisu. Tento časopis vychází také v tištěné 

podobě každý měsíc. 
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15. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, OZNÁMENÍ A PODNĚTŮ  

 

15.1   STÍŽNOSTI PROTI ROZHODNUTÍM ŘEDITELE ŠKOLY 

        Ve školním roce 2014/2015 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 2014/2015 nebyly podány žádné stížnosti v této oblasti. 

 

 

16.   UKAZATELE ROZPOČTU A  PŘEHLED DALŠÍCH JEHO  PROSTŘEDKŮ  

16.1   FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ, VYÚČTOVÁNÍ A  POUŽITÍ DALŠÍCH PROSTŘEDKŮ  

 

 
(v Kč) 

 
Hlavní činnost 

 
Doplňková činnost 

 
Náklady celkem 

17 999 306,83  

 
Výnosy celkem 

18 042 207,36  

 
Výsledek hospodaření   

za činnosti 

242 900,53 
 

 

 
Výsledek hospodaření za PřO CELKEM 

242 900,53 
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16.2   TVORBA A POUŽITÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 2014 

 

 

 

     stav 

    1.1.2014 

    příděly      

    z VH 2013 

     jiné  

(dotace... 

atp) 

    použití 

    (provoz) 

   použití 

   (ostatní) 

     stav     

  31.12.2014 

RF      413 247 492,68 82 667,17    330 159,85 

RF      414   26 800,-   26 800,- 

Fond 

odměn 

11 500,- 90 000,-  

     

 

   

25 160,- 76340,- 

Investiční 

fond 

269621,20 xxx 43625 192978  120268,20 

        xxx       stav  

  1.1.2012 

  Tvorba 1%  

 

    Ostatní  

     tvorba 

    Čerpání 

 

       stav  

    31.12.2012 

 

 

16.3   ROZDĚLENÍ  ZLEPŠENÉHO VH ZA ROK 2014 VE VÝŠI KČ :  

 

 příděl do FO:                  0,- Kč 

 do RF :                 42 900,53 Kč  

 následně převod z RF do IF:                0,- Kč 
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Fond Stav k 31. 12. 

2014 

Příděl 

z VH 2014 

celkem pro rok 

2015 

Čerpání v r. 2015 Kč - 

účel 

Stav k 

31.12.2015 

FO 

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

případné překročení 

mzdových 

prostředků 

26 340,- 

413 

FR 

414 

330 159,85 242900,53 573 060,38 

 

100000 Kč merkury 

nebo jiná spolupráce 

se Škoda, 319000Kč 

vybavení dvou 

učeben, 110000 Kč 

školní tabule 

44 060,38 

 

26 800,-  26 800,- vrácení zpět do 

záloh 

Na Projekt Peníze do 

škol 

0,- 

 

Fond 

 

Stav k 

31.12.2014 

Tvorba 

odpisy, 

příděl z RF 

celkem pro 

r.2015 

 

Čerpání v r. 2015 Kč 

- účel 

 

Stav k 

31.12.2015 

 

IF 

120268,20 63 550,- 183 818,20 60 000,- Kč 

interaktivní tabule 

70 000,- Kč oprava a 

údržba budovy ve 

výpůjčce  

53 818,20 
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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 1027231,70 1027231,70 0 

028.00 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 
od 3000,- - 40000,-  F 6880385,80 6880385,80 0 

112.00 Sklady F 12557 12557 0 

241.00 Běžný účet D 2195793,68 2195793,68 0 

243.00 Účet FKSP D 18504,44 18504,44 0 

261.00 Pokladna  F 15604 15604 0 

311.00 Odběratelé D 128554,75 128554,75 0 

314.00 Poskytnuté provozní zálohy D 116289 116289 0 

315.00 Jiné pohledávky D 14800 14800 0 

321.00 Dodavatelé D -344598 -344598 0 

324.00 Přijaté zálohy D -52116 -52116 0 

331.00 Zaměstnanci D -731205 -731205 0 

335.00 
Pohledávky za zaměstnance -půjčky z 
FKSP D 24668 24668 0 

336.00 
Pohledávky z titulu sociálního 
zabezpečení D -280975 -280975 0 

337.00 
Pohledávky z titulu zdravotního 
pojištění  121950 121950 0 

342.00 Pohledávky z titulu daně z příjmů D -85523 -85523 0 

381.00 Náklady příštích období D 8610 8610 0 

384.00 Výnosy příštích období D -8100 -8100  0 

388.00 Dohadné účty aktivní D 107200 107200 0 

389.00 Dohadné účty pasivní D -12857 -12857 0 
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401.00 Jmění účetní jednotky D -449081,85  -449081,85  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 -21359,44 21359,44 0 

413.00 
fond rezervní ze zlepšeného 
hospodářského výsledku D -330159,85 330159,85 0 

414.00 Fond rezervní z ostatních titulů D -26800 -26800 0 

416.00 Fond investiční D -120268,2 -120268,2 0 

472.00 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery D 107200 107200 0 

901.00 
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 
do 7 000,- Kč F 584563,8 584563,8 0 

902.00 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 
do 3 000,- Kč F 4438312,88 4438312,88 0 

941.00 
Dlouhodobé pod.pohledávky z nást.s 
fin.ze zahraničí F 520800 520800 0 

999.00 
Vyrovnávací účet k podrozvahovým 
účtům D -5543576,68 5543576,68 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 7 třídách prvního stupně (z 10) 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 2014/2015 byly novým nábytkem 

vybaveny dvě třídy a částečně jedna družina. V tomto započatém trendu je nutné i nadále 

pokračovat. 

     Ke zvyšování čtenářských dovedností mohou žáci využít velmi dobře vybavenou školní 

knihovnu. Pro výuku předmětu Domácí nauky je k dispozici velmi pěkná kuchyňka. 

     Ve sníženém přízemí budovy byla nově zařízena místnost pro školní družinu. Další dvě 

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

velmi dobře vybaveny. 

     Přetrvávajícím problémem je atrium školy. Atrium potřebuje celkovou rekonstrukci. Zatím 

se využívalo pouze pro relaxaci o velkých přestávkách. 

      

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 v areálu školy.  

Bezpečnost jednoho z hřišť je však vleklým problémem. Dochází zde ke stálému ničení plotu  

kolem tohoto hřiště, a to převážně v odpoledních a nočních hodinách. Plot je pro účely hřiště 

nevyhovující. 

  

18.   ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH   

  PROGRAMŮ  

 

17.1  ZAPOJENÍ ŠKOLY DO PROJEKTŮ A VÝZEV  

 

Škola se zapojila do výzvy 51 – projekt „Učíme digitálně“.  Tento projekt byl financován 

evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky. Díky tomuto projektu byla škola 

vybavena 20 ks mobilních dotykových zařízení, které slouží pedagogům k přípravě  

a zkvalitnění výuky, a novou WiFi sítí. Učitelé v rámci dalšího vzdělávání absolvovali semináře 

zaměřené na práci s ICT. Škola získala v rámci těchto školení také metodické materiály „Co už 
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máme“, „ Kam chceme“, a "Oborová didaktika“, konkrétně tituly Jazyky a humanitní 

předměty inovativně, Mobilita a cloud ve výuce, Inovace výuky matematiky, Přírodní vědy 

inovativně, Inovativně na II. stupni, Inovativně na I. stupni. Materiál Oborová didaktika 3 byl 

zaměřen na praktické využití nové školní WiFi sítě".  

 

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 jako partner zapojila do projektu „Cestou přírodovědných a technických 

oborů napříč Středočeským krajem“. Zde v rámci spolupráce se SPŠ Mladá Boleslav bylo 

realizováno několik exkurzí (Cukrovar Dobrovice, Sklárny v Bělé pod Bezdězem, Národní 

technické muzeum Praha).  Žáci z 8. a 9. ročníku mohli v rámci již zmíněné spolupráce 

navštěvovat bezplatně kroužek modelování v systému Catia na SPŠ.  

 

19.   SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI A DALŠÍMI PARTNERY  

        PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ  

 

         Ve školním roce 2014/2015 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, 

 SŠ Gastronomie – škola poskytla prostory pro organizování přípravy  

na soutěže – vaření a barmanské soutěže,  

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

počítačové techniky, 

 MŠ Beruška a MŠ Pampeliška – poskytnutí možnosti využití tělocvičny, dílničky 

keramiky pro děti z MŠ, 

 OSPOD – konzultace a návštěvy pracovnic ve škole. 

 

 

 

 

 

 

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

6. 10. 2015       Mgr. Jitka Houštecká, ředitelka 

 

 


