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1. Základní údaje o škole 

 
1. 1. Škola 

 

Naše škola je jednou ze tří základních škol v Neratovicích. Oficiální název: Základní škola Ing. 

M. Plesingera-Božinova Neratovice. K přejmenování došlo k 1. 9. 2008 z původního názvu Základní 

škola Neratovice, Školní 900, okres Mělník.  

 Od 27. 2. 1996 je škola zařazena do sítě škol a školských zařízení pod identifikačním číslem   

49 516 256,   identifikátor  zařízení je  600 047 407.  

 Ředitelem školy je Mgr. Jaroslav Kužel. Do funkce ředitele školy byl jmenován od 1. 8. 1997 

ředitelem školského úřadu Mělník Mgr. Petrem Kašákem.  

 Statutárním zástupcem ředitele je Mgr. František Štěrba – zástupce pro II.stupeň.   

 Zástupcem pro první stupeň je Mgr. Marcela Kudrnová. 

Škola je plně organizovaná a v letošním školním roce zahrnuje celkem 19 tříd 1. stupně a  

11 tříd 2.stupně.  Tyto byly k 30.9.2011 navštěvovány celkem 768 žáky.   Průměrná naplněnost tříd je 

na 1.stupni 25,9 žáka a na stupni druhém 25,0 žáka. 

 Škola má i své odloučené pracoviště – areál 1.tříd, na adrese Dr.E.Beneše 1034. 

  

Kontakt na školu – hlavní budova: 

Adresa:  ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice, Školní 900, 277 11 

Telefon:  315 68 20 67 – 8 

Fax:   315 68 20 67 

e-mail: skola@zs-mpb.cz 

web:  www.zs-mpb.cz 

Pracovník pro poskytování informací: Lucie Fialová – 315 68 20 68 

 

Areál prvních tříd: 

Adresa: Dr. E.  

Beneše 1034 

Telefon: 315 68 77 21  

 

1.2.  Zřizovatel 
  

Od 1.1.1994 získala škola statut školy s právní subjektivitou a začala hospodařit jako příspěvková 

organizace. Zřizovatelem školy je město Neratovice, IČ 00 237 108. Sídlo: Kojetická 1028, 277 11 

Neratovice.  

 

1.3.  Součásti školy 
 

Součástí školy je školní družina a školní kuchyně. 

Od 1.9.2009 došlo na základě naší žádosti  k navýšení kapacity školní družiny. V letošním školním 

roce  ji opět v šesti odděleních navštěvuje 180 dětí z 1. – 3.tříd.  

Školní kuchyně je na základě rozhodnutí zastupitelstva města od 1.1.2003 součástí školy. Vedoucí ŠJ 

je pí Jana Svobodová.  Každý den se vaří pro cca 600 dětí a 70 zaměstnanců současných i bývalých. 

 

Školní jídelna: 

Telefon: 315 68 20 69 

 

http://www.zs-mpb.cz/
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1.4.  Materiálně-technické podmínky školy 
 

Naše škola je umístěna ve dvou budovách. V odloučeném pracovišti – tzv. školičce, se 

v letošním školním roce nacházejí 4 kmenové třídy prvního ročníku, tělovýchovný sálek, jídelna, 

víceúčelový sálek. Současně se zde nacházejí 4 oddělení školní družiny. 

Na hlavní budově je umístěno zbývajících 26 tříd prvního i druhého stupně a dvě oddělení 

školní družiny. Kromě kmenových tříd najdeme na hlavní budově  i dvě tělocvičny, školní vývařovnu, 

školní jídelnu a odborné pracovny: přírodopisu, výpočetní techniky, hudební výchovy, cizích jazyků, 

chemie, fyziky, cvičnou kuchyňku, praktického vyučování - dílnu a pracovnu pěstitelských prací.   

V roce 2010 byl otevřen nový pavilón, ve kterém se nachází moderně zařízená a plně vybavená 

učebna cizích jazyků, cvičná kuchyňka a učebna výpočetní techniky. Rovněž zde najdeme i učitelské 

kabinety a moderní sociální zařízení. Stavba byla realizována díky dotaci z ESF. Součástí přístavby pak 

je i venkovní výtah na hlavní budově školy.    

Škola dále nabízí zájemcům i žákovskou a učitelskou knihovnu. 

Nedílnou součástí školy jsou i dvě sportovní hřiště s umělým povrchem a školní pozemek.     

 

 

 

1.5.   Práce v průběhu školního roku 
 

Pokračovala postupná  výměna starého nábytku na Školičce. Jedná se o starý a již léta 

používaný nábytek, který jsme zdědili po tehdy zrušené mateřské školce. V závěru kalendářního roku  

došlo k výměně lavic a židlí ve všech čtyřech  třídách za nové, výškově stavitelné. 

Na základě 2. výběrového řízení z výzvy EU – peníze školám, byly pořízeny 3 interaktivní 

dataprojektory včetně nových tabulí do tříd. 

Obdobně na základě výběrového řízení byla provedena rekonstrukce povrchu a výměna PVC 

v jedné třídě. 

V září došlo k havárii elektrické pece ve školní kuchyni. K nákupu nové pece byly použity 

prostředky z fondů organizace. 

 Se závěrem školního roku proběhlo 3. výběrové řízení z výzvy EU – peníze školám, na 

pořízení 9 kusů interaktivních dataprojektorů, 4 kusů nových dataprojektorů a  nových tabulí  do tříd. 

 

 Na konci prázdnin byly nalakovány vstupní dveře do hlavní budovy školy. 

 Byla provedena výměna telefonní ústředny a současně došlo i k rozšíření počtu telefonních 

připojení. Tím jsou na hlavní budově již všechny kabinety a kanceláře vzájemně propojeny  a zároveň i 

připojeny k ústředně. 

V rámci grantové a dotační politiky města se podařilo získat částku  20 000,- Kč  jako 

příspěvek  na adaptační kurz žáků 6. tříd, částku 10 000,- Kč jako příspěvek na Klub mladého diváka 

(návštěvy pražských divadel ) a částku 40 000,- Kč jako příspěvek na poznávací zájezd do Londýna a 

Hastingsu. 

Na základě výsledků výběrového řízení proběhla rekonstrukce osvětlení 4 tříd na hlavní 

budově. 

Byla provedena oprava povrchu střech u spojovacích chodeb do jídelny a k tělocvičně a s tím 

spojené opravy hromosvodů. 

Proběhla celková rekonstrukce ležatých rozvodů vody v prostoru šaten na hlavní budově. 

Byla provedena rekonstrukce nátěrů obou tělocvičen na hlavní budově.  

Bylo vybudováno přístupové schodiště do prostorů doposud nevyužívaných skladištních 

prostor, které se nacházejí pod školní kuchyní a jídelnou. 
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Taktéž proběhla další etapa rekonstrukce nátěrů oken na hlavní budově, malování tříd, opravy   

PVC ve třídách, opravy žaluzií a opravy nátěru soklů.  

Postupně probíhá výměna poničených desek u školních lavic a sedáků u žákovských židlí. 

Byla zakoupena nová sedací souprava do přízemí školy – místo pro čekání rodičů na učitele 

před sborovnou. Rovněž proběhla úprava spojovací chodbičky do pavilónu zakoupením řady sedaček a 

soustavy prosklených skříněk na sportovní poháry. 

Bylo přikoupeno ještě jedno dřevěné skákadlo jako rozšíření venkovního areálu ŠD 

v prostorách Školičky. 

 

  

 

1.6.   Údaje o Školské radě, Sdružení rodičů 

 
Od 1. 9. 2005 zahájila v souladu se zněním nového školského zákona svou činnost Školská rada. Je 

složena z celkem 12 členů – 4 volení zástupci učitelů, 4 volení zástupci rodičů a 4 zástupci obce. 

V průběhu školního roku se uskutečnily dvě pracovní schůzky.   

  

Na škole existuje Sdružení rodičů, které je tvořeno ze zástupců rodičů žáků. 

 

 

 

2.  Obecné podmínky vzdělávacího procesu 

 
2.1.  Obor základního vzdělávání a vzdělávací program 

 
Škola poskytuje obor základního vzdělávání 79-01-C/01 Základní škola. 

 

V letošním roce jsme již na celé škole měli možnost pracovat podle našeho vlastního Školního 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „ Škola pro život – škola pro všechny“, č.j.: 526/ 11. 

  

 

 

2.2. Sportovní třída 

 
V letošním školním roce byla opět otevřena třída v šestém ročníku se sportovním zaměřením. 

Její učební plán je rozšířen o jednu hodinu tělesné výchovy týdně, která je začleněna do rozvrhu 

formou nepovinného předmětu. To znamená, že jsou kladeny zvýšené nároky na žáky. Navíc se u 

těchto dětí předpokládá i zapojení do dalších sportovních soutěží a aktivit. Proto je nutné při výběru 

takovýchto dětí zohlednit i jejich prospěchovou stránku – žáci, kteří by mohli mít problémy se 

zvládnutím výuky, by se v této třídě neměli objevit.   

Jedna třída se sportovním zaměřením absolvovala sportovně turistický kurz.   
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2.3.   Další školní funkce 
 Na škole pracovaly následující předmětové komise: 

PK  Čj      - O. Kneprová 

PK  Cj      - M. Kuželová  

PK  M - F – Inf.    - J. Sedláčková 

PK  Př - Ch     - R. Brunhoferová 

PK  předmětů spol. - vědních   - M. Formánková   

PK  předmětů vých. zaměření  - M. Černý 

 

 

Na škole jsou s výjimkou řídících funkcí ustanoveny další stálé funkce: 

 výchovný poradce  - I. Javorská 

 bezpečnostní technik  - M. Černý 

 požární preventista  - Z. Kratochvíl  

 správce školní knihovny - L. Střížková  

 správce učitelské knihovny - K.Chalupová 

 kronikář   - M. Novotná 

 metodik prevence  - J.  Šnýdlová 

 dopisovatel   - F. Štěrba 

 správce ICT   - L.Čemusová 

 

 Na prvním stupni byly ustanoveny vedoucí učitelky jednotlivých ročníků z řad nejzkušenějších 

pedagogů.  

 

1.třídy  -      I. Horká  

            2.třídy  -      V.Šimáčková 

 3.třídy  -      I. Kročáková 

4.třídy  -      A. Palečková 

5.třídy  -      K. Kořanová 

 

 

 

2.4. Nabídka volitelných předmětů a kroužků 
  

 V rámci volitelných předmětů, které jsou zahrnuty v učebním plánu 7. - 9.ročníku, škola 

nabízela následující předměty: 

7. ročník: základy německého jazyka 

  sborový zpěv 

  zeměpisná praktika 

  cvičení z českého jazyka 

  výtvarné činnosti 

literární seminář 

   

8. ročník: základy německého jazyka 

základy administrativy  

biologická praktika 

sborový zpěv 

sportovní hry –  dívky   

výpočetní technika 
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 9. ročník: základy německého jazyka 

chemická praktika  

sborový zpěv 

cvičení z českého jazyka 

technické kreslení 

finanční matematika 

  

  

V rámci předmětu pracovní činnosti se vyučovalo následujícím předmětům: 

 

6. třídy          pěstitelské práce a chovatelství 

 

7. třídy  příprava pokrmů  

                        práce s technickými materiály 

 

8. třídy             svět práce 

                      provoz a údržba domácnosti 

 

9. třídy             design a konstruování 

                       provoz a údržba domácnosti   

 

 

Nad rámec učebních plánů na škole v letošním školním roce fungovaly následující kroužky: 

 

 

Anglický jazyk hrou  - pí uč. A. Palečková                                                                 

    pí uč. V.Pechová 

Sborový zpěv   - pí uč. Foglová, pí uč. Šťastná     

Pohybové hry -  chlapci - pí uč. L. Tschöplová 

Pohybové hry  -  dívky - pí uč. L. Tschöplová 

Zumba    - pí uč. D. Šťastná 

Výtvarné činnosti  - pí uč. R. Foglová  

Florbal    - pan uč. M. Černý 

Fyzmat   - pí uč. A. Antonová 

Tvořivé činnosti  1.  - pí uč. Střížková  

Tvořivé činnosti  2.  - pí uč. Střížková  

Ruský  jazyk   - pí uč. L. Koppová 

Sborový zpěv   - pí uč. O. Kneprová 
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3.  Přehled pracovníků školy 
 

3.1. Základní údaje o pracovnících školy 

 
V tomto školním roce na škole pracuje celkem 72 zaměstnanců, z toho 23 na prvním stupni,    

23 na stupni druhém, 6 ve školní družině,  9 ve školní jídelně, 8 uklízeček, hospodářka - sekretářka,  

ekonomka - mzdová účetní a školník. Další tři pracovnice jsou na mateřské dovolené. 
 

 

 

    Pedagogičtí pracovníci    Nepedagogičtí pracovníci               Celkem 

Fyzických          Přepočtených Fyzických          Přepočtených  Fyzických        Přepočtených 

       52        48,55         20         18,48          72        67,03 

 

 

3.2.  Údaje o pedagogických pracovnících 

  
Pedagogičtí pracovníci podle vzdělání a pohlaví  -  31. 12. 2011 

  

Dosažené vzdělání  muži ženy celkem % 

Základní - - - - 

Vyučen - - - - 

Střední odborné - - - - 

Úplné střední - 9 9 17 

Vyšší odborné  - 1 1 2 

Vysokoškolské nepedagog. - 1 1 2 

Vysokoškolské pedagog. 3 38 41 79 

Celkem 3 49 52 100 

 
Trvání pracovního poměru ve školství – k 31. 12. 2011 

 
Doba trvání Počet % 

Do 5 let 2 4 

Do 10 let 5 10 

Do 15 let 4 8 

Do 20 let 10 19 

Nad 20 let 31 59 

Celkem 52 100 

 

 

3.3. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 

 
Jedna naše kolegyně si doplňuje předepsané vzdělání studiem na vysoké škole. Jedna si 

rozšiřuje své vzdělání – studium pro správce ICT. Ostatní pedagogičtí pracovníci splňují předepsané 

požadavky. 
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3.4.  Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

 
 Pedagogičtí pracovníci podle věku a pohlaví – k 31. 12. 2011 

  

  

 

muži Ženy celkem % 

Do 20 let - - - - 

21 až 30 let - 3 3 6 

31 až 40 let 1 14 15 29 

41 až 50 1 21 22 42 

51 až 60  1 8 9 17 

61 a více - 3 3 6 

Celkem 3 49 52 100 

% 6 94 100,0 X 

 

 

3.5.  Údaje o nepedagogických pracovnících 
 

Nepedagogičtí pracovníci podle vzdělání a pohlaví  -  k 31. 12. 2011 

  

Dosažené vzdělání  muži ženy celkem % 

Základní -  4  4 20 

Vyučen 1 2 3 15 

Střední odborné - 9 9 45 

Úplné střední - 4 4 20 

Vyšší odborné  - - - - 

Vysokoškolské nepedagog. -  - - - 

Vysokoškolské pedagog. - - -   

Celkem 1  19 20 100 

 

 

 

4.  Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 

 

 

4.1.  Zápis k povinné školní docházce 
 

Zápis do prvních tříd se konal 10. a 11. ledna.  V letošním roce se opět konaly zápisy v obou 

neratovických školách ve stejném termínu.  K zápisu na naši školu se dostavilo celkem 133 dětí.    

Postupně zažádalo 25 dětí prostřednictvím svých rodičů o odklad, jeden žák nastoupí do ZŠ 

Byškovice. V září tak nastoupí do čtyř  prvních tříd stejně jako v minulém roce 107 žáků. 

 Všechny první třídy budou opět umístěny v odloučeném objektu na adrese Dr. E. Beneše 1034. 
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4.2. Výsledky přijímacího řízení   2011/2012 
 

Přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia se konaly v řádném termínu se všemi ostatními 

středními školami od  22. dubna  do 7. května 2012 Z celkového počtu 87 dětí v pátých třídách se 

k přijímacím zkouškám přihlásilo 26 žáků.  Přijato pak bylo 19 žáků, tj. 21,84 %. Z tohoto počtu je 17 

žáků přijato na místní GFP Neratovice, 2 žáci na GJP Mělník. Procento odcházejících žáků z pátých 

tříd je stále velmi vysoké.  Práce ve zbylých třídách na druhém stupni je pak velmi obtížná. 

V některých třídách jsou pak i výsledky ve vzdělávání a výchově adekvátní stávajícímu stavu.  

Z 9.tříd vychází v letošním školním roce celkem 56 žáků.  Všichni žáci si podali v řádném 

termínu přihlášky ke studiu a všichni byli přijati již v prvním kole.    

 Z osmých tříd vychází 15 žáků.    

  Ze sedmých tříd vychází 1 žák. 

 

Rozmístění vypadá následujícím způsobem  

Údaje o vycházejících žácích, počty přijatých žáků ke dni 30. 6. 2012. 
 

 

 Přijatí 

Gymnázia, lycea 3 

SOŠ a SPŠ 34 

Soukromé SŠ 4 

ISŠ   4leté 2 

UO 13 

Žáci vycházející ze 7.a 8.třídy 16 

Víceletá gymnázia 8-letá 19   

Víceleté konzervatoře 0 

Víceletá gymnázia 7-letá  0 

 
 

 

5.  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

5.1.  Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

 
Zjišťování vědomostí žáků školy probíhá pomocí srovnávacích písemných prací, které jsou 

vypracovávány jednotlivými předmětovými komisemi a týkají se především českého jazyka, 

matematiky a cizích jazyků.  Na přípravě se podíleli vyučující I. i II. stupně, jednotlivé předmětové 

komise a metodická sdružení. 

V průběhu školního roku se žáci zúčastnili následujících testování: 

4.- 8.roč.  testování SCIO – čtenářská gramotnost, matematika ( 7.ročník ) 

8.- 9.roč.  přírodovědný klokan 

2.- 9.roč.  matematický klokan 

8.- 9.roč. - výběr testování PISA patnáctiletých žáků 

Nicméně největším soustem bylo testování v rámci „Národního šetření výsledků žáků 

v počátečním vzdělávání“ – Modul IDM. Pod záštitou ČŠI se jednalo o testování znalostí žáků 5. a 9. 

tříd. Se závěrem školního roku byly známy i dílčí výsledky. Žáci naší školy dopadli ve srovnání 

s ostatními testovanými žáky následujícím způsobem- celkové výsledky: 
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Třída 5.A 

 Český jazyk Matematika Anglický jazyk 

 Základ  Těžší Základ  Těžší Základ Těžší  

Třída 57% 67% 64% 73% 55% 38% 

Škola 58% 62% 60% 63% 62% 34% 

celkem 63% 70% 60% 61% 60% 43% 

 

Třída 5.B 

 Český jazyk Matematika Anglický jazyk 

 Základ  Těžší Základ  Těžší Základ Těžší  

Třída 62% 55% 63% 61% 72% 35% 

Škola 58% 62% 60% 63% 62% 34% 

celkem 63% 70% 60% 61% 60% 43% 

 

Třída 5.C 

 Český jazyk Matematika Anglický jazyk 

 Základ  Těžší Základ  Těžší Základ Těžší  

Třída 56% 63% 55% 59% 61% 30% 

Škola 58% 62% 60% 63% 62% 34% 

celkem 63% 70% 60% 61% 60% 43% 

 

Třída 9.A 

 Český jazyk Matematika Anglický jazyk 

 Základ  Těžší Základ  Těžší Základ Těžší  

Třída 77% 72% 54% 42% 66% 60% 

Škola 72% 70% 49% 48% 65% 53% 

celkem 70% 72% 56% 55% 59% 57% 

 

Třída 9.B 

 Český jazyk Matematika Anglický jazyk 

 Základ  Těžší Základ  Těžší Základ Těžší  

Třída 67% 69% 45% 65% 64% 47% 

Škola 72% 70% 49% 48% 65% 53% 

celkem 70% 72% 56% 55% 59% 57% 

 

Celkový přehled o prospěchu a chování za 2. pololetí školního roku 2011/12 se nachází 

v tabulce č.1. 

 

 

 

5.2.  Údaje o zameškaných hodinách 
 

Údaje o zameškaných hodinách se nacházejí v tabulce č. 2. V posledních letech sledujeme 

vcelku setrvalý stav v počtu zameškaných omluvených hodin na žáka. Tento počet se pohybuje kolem 

60 hodin za pololetí. I tak se však jedná o poměrně vysokou hodnotu. Důvodů je několik. Jednak 

možnost omlouvat absenci dítěte rodiči bez lékařského potvrzení, rodinné rekreace v průběhu školního 
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roku, ale i vlastní sportovní aktivity či soustředění dětí. Ruku v ruce s počtem zameškaných hodin jdou 

potom i problémy se zvládnutím učiva u některých žáků.  

 

Počet neomluvených hodin je téměř konstantní. Drží se na přijatelné úrovni – do půl hodiny na 

žáka za jedno pololetí. 

 Problémy se skrytým záškoláctvím se v jednom případě musely řešit až prostřednictvím odboru 

školství a sociálních věcí MÚ Neratovice. 

 

 

5.3.  Údaje o integrovaných žácích 
Pro děti se specifickou poruchou učení byla zřízena 3 oddělení dyslektického nácviku, 2 oddělení na 

prvním stupni a 1 na stupni druhém. Do těchto oddělení bylo zařazeno celkem 40 dětí. 

 

 

 

6.  Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)   
 

Název vzdělávací aktivity Počet zúčastněných pracovníků 

Čtenářská gramotnost a pravopis                      10 

Software Bakaláři – kompletní školení 40 

Nástroje Lesson Activity Toolkit 24 

Inovativní formy a metody pro rozvoj přírodovědné 

gramotnosti 

1 

Přemýšlení a matematika 1 – aneb nebojme se učit jinak 10 

Výjezdní seminář pro ředitele škol 2 

Přemýšlení a matematika 2 – aneb geometrie v novém pojetí 

matematiky 

10 

Výjezdní seminář pro ředitele škol a školských zařízení 

zřizovaných obcemi 

2 

 

 

7.   Průběh školního roku, změny a dosažené výsledky 
 

Nový školní rok byl zahájen v řádném termínu.  

Již v přípravném týdnu – 26. a 29. 8.2011, navštívila školu ČŠI na základě stížnosti rodičů jedné 

žákyně, která na konci roku neprospěla ze dvou předmětů a v tyto dny konala opravné zkoušky.  

Závěry jsou uvedeny v příloze č.3. 

Na tuto návštěvu navázala dne 6. září  další návštěva ČŠI, jejímž úkolem byla státní kontrola 

dodržování právních předpisů k poskytování vzdělávání. Výsledky jsou uvedeny v příloze č.4.  

 

Jako jedna z 12 škol Středočeského kraje i v letošním školním roce zajišťujeme bezplatnou 

jazykovou přípravu pro žáky, kteří jsou státní příslušností jiného členského státu Evropské unie. 

V letošním školním roce se této výuky účastnili dva žáci. 

Nově sestavené 6. třídy měly opět možnost  zažít  seznamovací adaptační kurz, který se konal 

již tradičně ve druhém zářijovém týdnu v areálu stadionu ve Mšeně. Celý kurz byl veden školním 

preventistou, výchovným poradcem a třídními učiteli. Během intenzivního programu byl kladen důraz 

na utvoření třídního kolektivu a vzájemné poznání dětí i učitelů. 
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  15. října proběhly oslavy 50. výročí založení školy. V dopoledních hodinách proběhl na škole 

den otevřených dveří – pro bývalé žáky, učitele, rodiče i veřejnost byly zpřístupněny obě budovy školy, 

úlohy průvodců se ujali učitelé školy, v odborných pracovnách probíhala demonstrace výuky, případně 

se promítaly fragmenty z minulosti naší školy, a dokonce  pro každého z návštěvníků bylo připraveno i 

malé pohoštění a občerstvení.  

 

Odpoledne se celé dění přesunulo do prostor Společenského domu. Zde po vystoupení žáků 

následovalo neformální setkání současných i bývalých pedagogů, kteří na naší škole v průběhu celých 

padesáti let působili. U příležitosti výročí byl vydán Almanach a pamětní medaile školy. Tyto potom 

obdržel každý současný i bývalý učitel a pozvaný host.  Celá akce se setkala s obrovskou pozitivní 

odezvou u široké veřejnosti. O to víc mrzí, že si členové městské rady a zastupitelstva ( až na několik 

výjimek ) nevyšetřili v tento den chvíli volna na návštěvu školy či na setkání s jejími zaměstnanci. 
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Ve dnech 3.10.,  31.10. a  21.11. proběhla tři školení pedagogického sboru. První bylo zaměřeno na 

interpersonální vztahy na pracovišti a na techniku odpočinku, druhé bylo věnováno zdokonalení se 

v obsluze a ovládání počítače,  práci s interaktivní tabulí a tvorbě DUMů. Třetí školení bylo zaměřeno 

na zvládnutí programu Bakaláři – učitelská agenda.   

 

Dne 28.11. se na škole konalo multikulturní dopoledne a večer na téma Gruzie.   Naše škola byla na 

základě námi projeveného zájmu vybrána Střediskem pro integraci a migraci k realizaci svého projektu 

„Dejme šanci (i)migrantům.“ Ten je příležitostí pro imigranty v ČR prezentovat veřejnosti země svého 

původu a zajímavosti jejich kultur. Už dopoledne k nám zavítali pracovníci zmíněného střediska a 

spolu s nimi i paní Tamara Akulašvili.  Žáci 9. tříd byli již v předstihu seznámeni s historií, kulturou a 

reáliemi Gruzínské republiky.   

 

 
 

Večer k nám zavítal pan Jimi Dabrundašvili. Tentokrát byla beseda otevřená i pro širší veřejnost.   

Nechyběla bohatá prezentace na interaktivní tabuli, gruzínská hudba a neuvěřitelně chutná gruzínská 

kuchyně. 
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Velmi potěšitelné bylo i zjištění, že mezi přítomnými je paní Dana Němcová, jedna ze zakladatelů 

Charty 77 a Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS),  bývalá poslankyně federálního 

parlamentu,  bývalá vedoucí správní rady Výboru dobré vůle Olgy Havlové a dlouholetý pracovník 

Poradny pro uprchlíky  Českého helsinského výboru. Paní Němcová se pak při setkání s ředitelem 

školy velmi živě zajímala o život školy a o její současné problémy. 

 

Ani v podzimních měsících jsme nezaháleli při práci na čerpání financí ze schválené dotace  – Zlepšení 

podmínek pro vzdělávání na základních školách - Peníze do škol. Nejprve bylo nutné zkontrolovat a 

přebrat vše, co bylo vytvořeno v průběhu 1. zadávacího řízení. Nicméně již v měsíci září začalo 

vznikat druhé zadávací řízení na vybavení  tří tříd interaktivní technikou, tak aby bylo možné 

odpilotovat celé požadované množství DUMů v  předepsaném termínu. To se i posléze podařilo 

realizovat. V měsíci prosinci byla odeslána 1. monitorovací zpráva současně s žádostí o předčasné 

čerpání zbytku financí na celý projekt. Této naší žádosti bylo na základě správných podkladů vyhověno 

a dotace byla škole schválena.  Pracovní skupina ve složení J. Kužel, L. Čemusová, J. Michnová, K. 

Kořanová  a ekonomka školy M. Vaňková se pravidelně scházela v průběhu celého školního roku. 

Vzhledem k tomu, že zmiňovaná finanční částka je podmíněna tvorbou DUMů (digitálních učebních 

materiálů), čeká nás i v následujícím školním roce ještě mnoho práce. V měsíci červnu byla odeslána  

2. monitorovací zpráva a vypsáno třetí výběrové řízení – tentokrát na pořízení interaktivních 

dataprojektorů, doplnění klasických dataprojektorů, tabulí a tak jak bylo předem dohodnuto, na další  

vybavení kabinetů pomůckami.  

  

V lednu se konal jeden běh lyžařského výcvikového kurzu pro žáky 7. tříd. 

 

 
 

Dne 28. března se konala oslava Dne učitelů. Tentokrát se nesla ve slavnostnějším duchu než 

v minulých letech. Odpoledne proběhla ve Společenském domě slavnostní vernisáž výstavy o životě a 

díle dvou významných osobností: Jana Amose Komenského a našeho rodáka Miroslava Plesingera-

Božinova. Po jejím skončení zhlédli diváci kulturní pásmo sestavené z tanečních, pěveckých i 

sportovních vystoupení. Tato část slavnostního večera byla až na dvě výjimky v režii žáků, učitelů a 



  

  - 16 - 

vedení naší školy. Vyvrcholením slavnostního podvečera bylo předávání pamětních plaket zasloužilým 

učitelům Neratovic z rukou starostky Lenky Mrzílkové a vedoucího odboru školství Vladimíra Půčka.  

 

 
 

 Rada města Neratovice rozhodla na svém zasedání dne 25. 1. 2012 na základě znění zákona 

č.472/2011 Sb., kterým byl novelizován zákonč.561/2004 Sb. – školský zákon o vyhlášení 

konkursního řízení na obsazení funkce  ředitele školy Základní školy Ing. M. Plesingera-Božinova 

Neratovice a současně ukončila pracovní poměr současnému řediteli školy ke  dni 31.7.2012. 

 Na základě konkursního řízení, které se konalo 5. 4. 2012, Rada města na svém zasedání dne 

18.4. jmenovalo dosavadního ředitele do funkce ředitele od 1. 8. 2012. 

 

Druhým rokem působíme jako partnerská škola vydavatelství FRAUS. Ve škole je instalována 

mobilní knihovna, která poskytuje k nahlédnutí téměř všechny tituly ( převážně učebnice ) tohoto 

vydavatelství.  Je potěšitelné, že se ve škole koná množství školení a prezentací pro učitele nejen naší 

školy, ale i celého regionu. Jedná se především o otevřené hodiny matematiky – pod vedením pí uč. 

Jitky Michnové. V návaznosti na tato školení je pak i využívána zmiňovaná knihovna.  

 

Pro jedenáct tříd prvního stupně byla realizována škola v přírodě. Zúčastnilo se celkem 260 

dětí.   

Dne 22.4. se na naší škole již tradičně konal projektový den Den Země. Do aktivit se zapojily 

všechny 2. – 5.třídy z prvního stupně, pro které žáci z druhého stupně nachystali a organizovali 

nejrůznější aktivity.  

 

V dubnu proběhl jako každý rok nácvik evakuace spojený s praktickými cvičeními v přírodě. 

Tato cvičení formou her, praktických nácviků, cvičení a testů na jednotlivých stanovištích, byla 

zaměřena především na dopravní, zdravotní a environmentální výchovu. Vzhledem k poloze našeho 

města jsme nezapomněli ani na chování v případě vyhlášení mimořádné situace či v případě povodní.    

 

V letošním školním roce navázala naše škola spolupráci se Základní školou v Kremnici. 

Abychom naši školu novým přátelům ze středního Slovenska představili a oni ji lépe poznali, věnovali 
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jsme pondělí 7. května projektovému dni. Ten byl tematicky zaměřen na naši školu a naše město.   

Škola se na celý den proměnila v dílnu, v níž žáci malovali, psali, vyráběli, tvořili, sportovali; to vše 

s cílem představit své školní, ale i zájmové aktivity. Výsledky projektu, které vznikaly ještě v několika 

dalších dnech, mají různé podoby: leporela, grafy, knihy, nástěnky, hádanky, powerpointové 

prezentace, cédéčka, fotografie, videoukázky, výtvarné práce a další. To všechno bylo odesláno do 

Kremnice. Tam mezitím chystají podobný projekt, ve kterém se ovšem úloha představující se školy 

obrátí. 

 

  

 

V měsíci květnu byla po delší dobu trvající přípravě započata realizace venkovní zahrady – 

arboreta. Je potěšitelné, že po seznámení učitelů a žáků se zamýšleným projektem se jak učitelé, tak i 

třídy okamžitě hlásili ke sponzorství a zakoupení jednotlivých stromů a keřů.  
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V průběhu školního roku na škole konalo svou praxi několik studentů:  

Sedm studentek učitelství pro první stupeň, jedna studentka předškolní a mimoškolní pedagogiky, dvě 

studentky místního gymnázia a pět studentů střední školy veřejně správní. Zájem o konání praxe v naší 

škole stále roste, což je pro nás potěšitelné zjištění. 

 

Již pátým rokem probíhá odběr školního dotovaného mléka pomocí automatů od Mlékárny 

Kunín.  Všichni žáci prvního stupně školy tak mají možnost pomocí předplacených kreditních karet 

vybírat z celé škály nabízených mléčných výrobků. Navíc již druhým rokem je nabídka rozšířena o 

ovoce. 

 

V průběhu školního roku byly vyhlášeny dva ředitelské dny. První – dne 18. 11. 2011 z důvodu 

výměny centrálních jističů na budově školy, což mělo za následek celodenní přerušení dodávky 

elektrické energie. Druhý ředitelský den – 30. 4. 2012 byl využit k přípravě projektového dne, jehož 

výstupem měla být prezentace naší školy, Neratovic a okolí pro partnerskou školu v Kremnici.   

 

 Ke konci školního roku odchází tři učitelé – u všech se jedná o ukončení smlouvy na dobu 

určitou, jedna již v důchodovém věku, jedna s částečným úvazkem. Poslední odchází na jinou školu 

v blízkosti svého bydliště. Do školy nastoupí od nového školního roku dvě nové učitelky na první 

stupeň – obě s předepsaným vzděláním.  

 

 

 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

8.1.  Údaje o významných mimoškolních a mimovýukových aktivitách 
 

Velice aktivně na škole působí metodik prevence - pí uč. J. Šnýdlová. V letošním roce byl opět 

realizován Školní preventivní program. Na projekt Škola bez drog a násilí byla získána dotace od 

města na rok 2011 – 29 000,- Kč a na rok 2012 ve výši 20 000,- Kč. 

   Obsah MPP byl realizován ve 3. až 9.třídách  zejména  v hodinách občanské výchovy, rodinné 

výchovy,  ale i v hodinách přírodopisu, chemie a dalších. 

   Na 1. stupni ZŠ byl plněn v hodinách prvouky, vlastivědy, na školách v přírodě i při projektových 

dnech. Ve 3. a 5. třídách probíhal   Peer program, peer aktivisté z 8. a 9. třídy hráli s dětmi 

komunikační a sociální hry, děti plnily úkoly k prevenci kouření, alkoholu a šikany. Společně 

rozebírali také řešení krizových situací a modelovou situaci „co dělat, když mám trápení“. 

 

Pro 6. třídy byl realizován již tradiční vícedenní seznamovací výlet v měsíci září.   Cílem tohoto výletu byla 

adaptace žáků  na nový kolektiv, vzájemná spolupráce, posilování pozitivních mezilidských vztahů, 

zlepšení komunikace v kolektivu, sebepoznávání, rozvoj osobnosti, podpora zdravého životního stylu a 

předcházení šikaně a násilí mezi žáky. Výletu se zúčastnilo všichni žáci 6.tříd, školní metodik 

prevence, výchovný poradce a  třídní učitel. 
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 Výcvik Peer aktivistů  se konal od 7. do 9. května 2012 v Harrachově.                                                                              

Plánované exkurze jsme v letošním školním  roce bohužel neuskutečnili, protože chybou zaměstnance MŠMT 

došlo ke zmatečnímu přidělení pouze minimální částky požadované dotace na projekt a z vlastních zdrojů jsme 

nebyli schopni toto finančně zabezpečit. 

Doufáme, že plánované exkurze uskutečníme v měsíci říjnu  a  listopadu 2012. 

Nezapomínáme ani na životní prostředí. Škola je členem Klubu ekologické výchovy a účastníkem 

celorepublikové soutěže Recyklohraní, ve které probíhá zpětný odběr baterií a elektrozařízení a mnoho 

dalších doprovodných soutěží a testů.  

 

V rámci environmentální výchovy mimo jiné již třetím rokem sbíráme víčka od PET lahví.  Bylo 

sebráno  1 525  kg.    

 

Do malého kontejneru umístěného před ředitelnou školy shromažďujeme i vybité baterie. 

 

Vedení školy v případě nutnosti svolává výchovnou komisi, která se pokouší řešit závažnější 

výchovné problémy  a  záškoláctví dětí formou důkladného rozboru a pohovoru s rodiči. Tato komise 

se schází ve složení ředitel školy, zástupce pro konkrétní stupeň, výchovný poradce, třídní učitel a 

přizvaní zákonní zástupci žáka. V závažnějších případech je zván i zástupce Policie ČR. V tomto 

školním roce se komise sešla dvakrát a řešila problémy 4 žáků. Další vzniklé problémy již přesahovaly 

kompetence školy, a proto je  bylo nutno řešit s Policií ČR a se sociálním referátem MÚ Neratovice. 
 

V letošním školním roce bylo podáno celkem 13 nových žádostí o vyšetření v PPP.  Z toho 9 se týkalo 

žáků na 1.stupni, a zbytek žáků na druhém stupni. Dále bylo podáno 16 žádostí o přešetření žáků, kteří 

mají záznam k integraci. Všichni žáci byli ke konci roku vyšetřeni či přešetřeni.   

Ke konci školního roku je na škole celkem 46 žáků, kteří mají doporučení k integraci. 
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Dobrá je i spolupráce se sociálním odborem MÚ Neratovice.  Zde se řeší nejzávažnější problémy dětí a 

školy.  Na základě společného postupu tohoto odboru a školy byl v průběhu školního roku jeden 

dlouhodobě problematický žák trvale umístěn do diagnostického ústavu v Dobřichovicích.  

Rovněž  je zapotřebí zdůraznit i spolupráci s Policií ČR a Městskou policií, která je na stejně dobré 

úrovni. 

 

 

Již sedmým rokem jsme zapojeni do  projektu  Adopce na dálku, který organizuje arcidiecézní 

charita v Praze. Jedná se o jednorázový roční příspěvek ve výši 4 900,-Kč, který je poukázán dítěti 

z některé z rozvojových částí světa k zabezpečení školní docházky. Z těchto peněz jsou školákovi 

hrazeny školní pomůcky, uniforma, strava ve školní a zdravotní péče. 

V našem případě se jedná o  indickou dívku jménem Anitha Alfonsa. Celou potřebnou částku jsme 

opět  získali ze sběrové akce. 

 

  
 

 

Na škole funguje odloučené pracoviště Pedagogicko psychologické poradny v Mělníku. 
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Mimovýukové aktivity 
 

 poznávací zájezd do Londýna a Hastingsu  –  40 žáků II.stupně, pět dnů 

 možnost odběru dotovaného mléka, mléčných výrobků a ovoce pro žáky 1.stupně školy   

 divadelní představení ve Společenském domě v Neratovicích, popřípadě v Praze: 

 1.tř.  Ekopohádky                                               Nera 

1.tř.  Chytrá kmotra liška                                   Praha 

1.tř.  Vánoční hvězda                                    Nera 

1.tř.  O Karkulce a Smolíčkovi                         Nera 

1.tř.  Dobrodružství čmeláka Brundibára            Praha 

2.tř.  Dobrodružství kocoura Modroočka             Praha 

3.tř.  Příběhy z popelnice                                   Praha 

3.tř.  Putování do Betléma                                    Praha 

4. – 5.tř. Dobrodružství Toma Sawyera                    Praha 

4. – 5.tř. Tři mušketýři                                           Praha 

 6.-9.roč. Moliére     Nera 

  

 filmová představení: 

  1.tř. +3.B Šmoulové                                 Nera 

 3. – 5.tř. Saxana a lexikon kouzel   Nera 

 

 

 besedy:      

1. - 3.tř.  BESIP ( MP Nera)                                 Nera 

3. + 4.tř.   Peer program                                         Nera 

4.tř.     Městská knihovna                                   Nera 

4.tř.     BESIP                                                  Nera 

4.tř.     Jeden svět nestačí                                Nera 

5.tř.     HELPÍK                                                 Nera 

6.roč.-dívky  beseda s lékařkou o dospívání  

9.tř.   beseda k pracovnímu právu 9. ročníky     IPS M. Vondroušová 

9.tř.   beseda s ředitelem Stř. zdrav. školy Mělník 

9.roč.-výběr  prezentace učitelů a studentů SSŠ výpoč. techniky Praha  

9.roč.-výběr  beseda o středním školství – Gymnázium Kralupy n.Vlt. 

9.ročník  beseda o holocaustu s pracovníkem židovského muzea 

 

 výukové programy: 

  

  praktická ukázka foukání skla s výkladem  - 9.roč.-výběr  

  

 koncerty: 

   2.tř.   Vánoční koncert                                    Nera 

1.- 5.tř.  Cimbálová skupina Réva                           Nera 

6.-9.roč.  výchovný koncert – populární hudba 20. století  Nera 

7.-9.roč.  výchovný koncert – romantici   Nera  
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projekty: 1. – 5. třídy - Den CO 

  1. – 5. třídy    - Zdravé zuby 

1.třídy      -  Pojďte s námi za zvířátky  

                                     Slavnost   Slabikáře  

                                     Den stromů 

                                     Náš školní rok                                      

                 2.třídy       -   Vesmír kolem nás 

                                     Halloween a Dušičky 

                                     Život žáků ve škole i mimo ni – výstup pro ZŠ Kremnice 

                                     Vánoční potěšení - zvyky a tradice 

                                     Den zvířat 

                                     Andělská škola 

                   3.třídy      -     Volnočasové aktivity dětí v Neratovicích 

                       4. třídy      -   Všichni máme talent 

                                     Národní parky 

                                     Středověký hrad, život ve středověku                                       

                                     BESIP  

                                     Čtení pomáhá 

                                     Jeden svět dětem                                                    

                   5.třídy    -   Putování s knížkou po Evropě – celoroční = měsíčně 3 indicie- najít 

                                                                                                            zemi, autora a knihu 

                                     Pozorování fází měsíce 

                                     Země Evropy 

                                     Můj oblíbený živočich 

                                     Herbáře 

 

            8. roč.-výběr Geoinformatika kolem nás    

       9.roč.  Projekt s anglicky mluvícími studenty  

      9. roč.  Finanční gramotnost –    OA Lobkovice 

            

 

 Exkurze a výlety:     

 

I.stupeň:  1.tř.             Skanzen                                                    Přerov nad Labem 

1.D              Kost                                                                 Kost 

2.tř.  Templ                                                              Mladá  Boleslav 

2.tř.             Planet. – Vesmír kolem nás                          Praha 

4.tř .  Hurá na hrad  (středověk)                          Nera 

4. + 5.tř. Skláři - exkurze                                      Nera 

4.A              Kost                                                             Kost 

5.tř.   Planet. –  Pozorujeme oblohu                Praha 

5.tř.             EKOPROGRAM                                           Nera      

 

II.stupeň:          6. ročník  seznamovací adaptační výlet Mšeno      

6.ročník  Zoo Praha  

6.A   sportovně turistický kurz Přední Labská 

7.A   Kladno 

7.B   cyklovýlet 

7.B   exkurze Litoměřice – K. H. Mácha 



  

  - 23 - 

7.roč.-výběr  Mělník – zámek a vyhlídková věž 

7.roč.-výběr  letiště Praha 

7.-8.roč.-výběr Náprstkovo muzeum Praha 

9.B   ZOO Praha 

9.B   Máchovo jezero 

8.B   Neratovice a okolí 

8.C   Spolana Neratovice  

8.ročník – výběr exkurze Praha - Bodies 

9.roč.-výběr  Praha – úložiště radioaktivních odpadů 

9.roč.-výběr  Giganti doby ledové – Praha 

9.roč.-výběr  exkurze Terezín 

9. ročník    Exkurze památník Terezín  

9.A   Sedmihorky       

 

 K volbě povolání: Návštěva IPS Mělník – 8. a 9. třídy   

    Beseda  pro děvčata 9.ročníku – ředitel SZŠ Mělník   

    Beseda  pro 9. ročník se studenty SSŠVT 

    Beseda  pro 9. ročník s M. Vondroušovou, pracovnicí IPS ÚP   

     Mělník 

    2 podzimní schůzky pro vycházející žáky ze 7. a 8. tříd   

    DOD SOŠ a SOU Neratovice – 8. a  9. třídy  

 

 možnost sportovního vyžití o přestávkách – na každém patře stůl na stolní tenis – třídy  hrají 

podle rozpisu, třídy z přístavby mají možnost trávit přestávky mimo třídu na školní zahradě  

 

 Klub mladého diváka –  4  návštěvy pražských divadel   -     37 žáků  z druhého stupně 

 

 sběr starého papíru  -   září, březen, červen – sebráno 15 970 kg, 22 590 kg, 12 280 kg    
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  Den plný her -  1.6. – k Mezinárodnímu  dni dětí -  ve spolupráci s městskou policií, AVZEM,       

klubem modelářů, atd.   -   1.stupeň 

 

 
 

 Již tradiční uctění památky ing. M. Plesingera-Božinova položením  květin na hrob v  

Lobkovicích 
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 Účast na sportovních dnech Neratovic –– červen 2012 – žáci 6. a 7.ročníků se zúčastnili celkem 

9 sportovních odvětví – vybojovali jedno 1., jedno druhé a jedno třetí místo v konkurenci 

celkem 14 chlapeckých a 14 dívčích týmů  
 

   Rozloučení se školou   -  závěr školního roku, rozloučení s žáky 9. tříd, vyhodnocení                         

nejlepších žáků, kulturní program připravený učiteli a žáky školy,  Společenský dům v        

Neratovicích, účast rodičů a  veřejnosti – po loňských zkušenostech opět  ve dvou dnech. 

 

 
 

Zvláštní oblastí v činnosti naší školy je provoz školní družiny, která pro děti připravuje velmi širokou 

nabídku činností a akcí v průběhu celého školního roku. Letošní školní rok byl ve znamení celoroční 

hry – Staré pověsti české. 
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Některé z akcí: 

výlet Harasov  - zahájení celoroční hry 

Šestajovice - svíčkárna 

vánoční besídka 

výstavy – Dům kněžny Emmy – Vánoce, Velikonoce, otevření DDM 

nácvik vystoupení – výročí školy, akademie     

výlet na Říp – zakončení celodružinové hry 

 

 

Výčet akcí není samozřejmě úplný. Vždy ještě zbývá plno akcí, které se nám z nejrůznějších důvodů 

nepodaří uskutečnit.   

 

 

 

8.2. Účast žáků školy v soutěžích 
 

V okresním kole Pythagoriády se na celkovém 4. místě ( mezi ZŠ pak na 1.místě ) umístil žák  Josef 

Cvach ze třídy 8.C a na místě 13. - 19. ( mezi ZŠ na 2.místě ) žák Ondřej Bureš ze třídy 6.A. 

 

V okresním kole matematické olympiády v kategorii 5.tříd se na celkovém 2.místě umístil Jan Vedral 

ze třídy 5.C. 

 

Každoročně se velmi úspěšně účastníme soutěže Matematický klokan. V letošním roce se zúčastnili 

všichni žáci 2. až  9. tříd. V kategorii Cvrček pak celkem 8 žáků dosáhlo plného počtu bodů.    

 

V biologické olympiádě v kategorii C se v okresním kole na 1.místě umístila Anna Prchlíková ze třídy 

9.A a na místě 5. pak Veronika Koubová z téže třídy.   

V krajském kole se pak tato žákyně umístila na celkovém 8.místě – mezi ZŠ na místě 3. 

 

Tradičně velmi dobrých výsledků dosahuje naše škola každoročně v jazykových soutěžích.   

V I. kategorii  se na 6. – 7.místě ( mezi ZŠ na 4.-5. ) umístil Martin Toms ze třídy  7.A. V II. kategorii  

pak na 7.místě se umístil žák Libor Petruk ze třídy 8.A a Viktoria Miteva ze třídy 9.B na 8.místě.  

  

V zeměpisné olympiádě se v kategorii A umístil na 5. místě  ( mezi ZŠ na 2.místě ) Ondřej  Bureš ze 

třídy 6.A, na místě 7. ( mezi ZŠ na 4.místě ) pak žák Ivan Enčev ze třídy 6.B. 

V kategorii B se pak na místě 8., mezi ZŠ na místě 6., umístila žákyně Kateřina Kobrlová ze třídy 7.C.     

  

V okresním kole dějepisné olympiády se na 1.místě umístila Anna Prchlíková ze třídy 9.A a na místě 

14., mezi ZŠ na místě 4., pak Veronika Koubová z téže třídy. V krajském kole se pak Anna Prchlíková 

umístila na krásném 7.- 8.místě, mezi ZŠ na 4. -5. místě. 

 

 V dopravní soutěži mladých cyklistů se v okresním kole na 2.místě umístilo družstvo naší školy ve 

složení Simona Uhrová 7.B, Veronika Škodová 7.A, Jakub Veselý 7.C a Jan Potůček 7.C.  

 

Pěvecký sbor RADOST  pod vedením pí uč. Foglové a Šťastné v letošním školním roce absolvoval 

několik veřejných vystoupení  - na oslavách 50. výročí školy, vánoční koncert s Neratovickým big 

bandem, adventní koncert v kojetickém kostele, na Dni učitelů ve SD,  na ocenění dobrovolníků na 

MÚ Neratovice, v Mělníku na Akademii tří měst, atd.    
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Rockový pěvecký soubor pod vedením pí uč. O. Kneprové absolvoval též několik velmi zdařilých 

veřejných vystoupení ve SD Neratovice.  

 

Oba sbory též vystoupily na závěrečné žákovské akademii. 

 

 
 

Obzvlášť povedené žákovské literární a slohové práce byly pravidelně zasílány do místního i 

regionálního tisku. 

 

  

 

8.3.  Účast žáků ve sportovních soutěžích 
 

Sportovní soutěže: 

                              

stolní tenis  - okresní kolo - st.chlapci - 2. místo 

 

florbal   - oblastní kolo - st.chlapci - 3. místo 

    okresní kolo   -  st.dívky - 2. místo 

  

odbíjená  - okresní kolo - st.dívky - 2. místo  

  

Pohár rozhlasu           - okresní kolo - ml. dívky - 2. místo 

ml. chlapci - 3. místo  

                                                            

st.chlapci - 3. místo 

                                                                                  st.dívky - 1. místo    

 

    krajské kolo  st.dívky - 9. místo                                  
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Mc Donald´s Cup - minikopaná -   

    okresní kolo - 4. – 5.třída - 2. místo 

    krajské kolo - 2. – 3.třída - 6. místo 

        

 

Atletický čtyřboj -  okresní kolo - st.chlapci - 1. místo   

        st.dívky - 1. místo 

    krajské kolo - st.chlapci - 8. místo   

        st. dívky - 9. místo 

 

Atletická všestrannost  - okresní kolo   - 1. stupeň - 1. místo  

  

In-line brusle  -  krajské kolo - 2 x 7. místo 

       2 x 8. místo 

   

       

Plavecko- běžecký pohár okresní kolo  1 x 1. místo 

       1 x 4. místo 

    krajské kolo  1 x 3. místo 

         

 

Taneční pohár Středočeského kraje 

    okresní kolo  1 x 1. místo 

       1 x 2. místo 

         

Coca-Cola Cup - postup mezi 32 nejlepších týmů v republice      

 

 

 

 

9. Kontroly a inspekce 

 

9.1. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 
Již v přípravném týdnu – 26. a 29. 8.2011, navštívila školu ČŠI na základě stížnosti rodičů jedné 

žákyně, která na konci roku neprospěla ze dvou předmětů a v tyto dny konala opravné zkoušky.  

Závěry jsou uvedeny v příloze č.3. 

 

Na tuto návštěvu navázala dne 6. 9. další návštěva ČŠI, jejímž úkolem byla státní kontrola dodržování  

právních předpisů k poskytování vzdělávání. Výsledky jsou uvedeny v příloze č.4.  
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9.2. Další kontroly  
  

-  prosinec 2011 -  kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém 

pojištění,  Okresní správa sociálního zabezpečení. 

o Nebyla uložena žádná nápravná opatření. 

 

- prosinec 2011 -  kontrola KHSSC -   stav a režim školní jídelny a vývařovny. 

o Kontrola neshledala žádné závady.  

 

 

-  leden 2012 -  kontrola KHSSC  -  pasportizace budovy školy jako podklad pro stanovení 

rozsahu měření ke zjištění existující zátěže vnitřního prostředí azbestem.  

o Všechna měření byla negativní – zvýšená přítomnost azbestu nebyla zaznamenána.   

 

- duben 2012 – roční komplexní prověrka BOZP a PO – SAWO k.k.s. – kontrola dodržování  

 předpisů k zajištění bezpečnosti práce, ověření základních opatření k zajištění bezpečnosti  

 žáků, dodržování  interních předpisů školy a vedení dokumentace BOZP a PO 

 

o Zjištěné drobné nedostatky byly okamžitě odstraněny, další musí být řešeny ve 

spolupráci se zřizovatelem ( stínící stromy před okny tříd ). 

  

     -     květen 2012 -  veřejnoprávní kontrola zaměřená na kontrolu hospodaření s veřejnými    

 prostředky   ve smyslu § 11 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole. Předmětem  

 kontroly byl rok 2011. 

 

o Kontrola neshledala žádné závady.  

 

 

 

 

10.     Spolupráce s odborovou organizací 

 
 Odborová organizace ukončila na škole své fungování ke dni  31. 5. 2008. 
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11.  Základní údaje o hospodaření školy 

 

Prostředky přidělené odborem školství KÚ Středočeského kraje - rok 2011 

 
1)  Příjmy : 

 

a) provozní dotace       25 084 305,00 

program protidrogové politiky                             11 000,00 

školní potřeby pro žáky 1.ročníku ZŠ          86 000,00 

  

 

b) ostatní výnosy              88 624,00 

(poškozené učebnice, na plavání, od dětí na granty 

 

c e l k e m        25 269 929,00 

 

 

2) Neinvestiční náklady: 

 

Celkem        25 269 929,00 

z toho : 

 

a) mzdy        18 200 414,00 

b) odvody (včetně tvorby FKSP)        6 380 338,00    

c) OON               69 945,00   

d) zákonné pojištění (Kooperativa)            76 072,00  

e) učebnice             165 366,00    

f) školní potřeby (1. třídy, plavání, uč. pom.)        199 725,00 

g) školní potřeby pro žáky 1.ročníku ZŠ         100 201,00 

h) škola bez drog a násilí             11 000,00 

ch) cestovné-ostatní                2 114,00 

i) náhrada nemoci              35 481,00 

j) školení               10 256,00 

k) DVPP               19 017,00 

        - z toho    - knihy a časopisy                     0,00 

                       - kurzy a školení             10 300,00 

                       - cestovné                8 717,00 

 

 

Zisk               0,0 
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B.     Prostředky  přidělené  MÚ Neratovice 

 

1) Příjmy : 

 

a) provozní dotace     6 196 800,00 

b) úroky            47 563,74 

c) ostatní výnosy (energie, apod.)        73 444,80 

d) stravné       2 194 050,46 

e) školné – družina        185 400,00 

  

 

c e l k e m        8 697 259,00  

 

 

 

 

2) Neinvestiční náklady: 

 

Celkem       7 951 599,92 

z toho : 

 

a) učební pomůcky a tisk          48 637,64 

b) nákup nábytku         223 877,00  

c) nákup elektro přístrojů        108 966,00 

d) nákup materiálu         439 552,12 

e) energie       2 498 317,82 

f) služby (včetně telefonů, popl.bance)      744 128,18 

g) opravy          949 778,00 

h) cestovné            25 000,00 

i) náklady na reprezentaci          37 878,00 

j) pojištění majetku           38 146,00 

k) mzdy           370 000,00 

l) odvody (vč. tvorby FKSP)        125 811,00 

m) zákonné sociální náklady ), FKSP, ochr.pom.školení      40 336,70  

n) OON - na ŠvP           41 800,00 

o) OON            25 000,00 

p) odpisy            35 916,00 

q) suroviny – potraviny     2 194 050,46 

r) ostatní náklady - Kooperativa           4 405,00 

 

Zisk           745 659,08  
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C. Vedlejší  hospodářská  činnost 

 

Škola v roce 2011 provozovala vedlejší hospodářskou činnost v tomto rozsahu: 

 

     - zájmové kroužky 

     - pronájmy prostor školy včetně tělocvičen 

     - zajištění pitného režimu - pronájmy automatů Coca Cola 

     - reklamní tabule fa Face Up  

     - pronájem automatu na bagety a pití 

     - stravné 

 

    1)  Příjmy : 

 

Tržby a výnosy     c e l k e m        515 776,09 

 

 

     2)   Neinvestiční náklady: 

 

celkem         444 175,09 

z toho : 

 

a) mzdy           77 209,00  

b) OON         179 740,00 

c) odvody (včetně tvorby FKSP)        27 501,00 

d) energie           45 063,00 

e) materiál                        2 468,00 

f) opravy a udržování            5 816,00 

g) suroviny – potraviny                  106 378,09 

 

Zisk            71 601,00 

 

 

3) Neinvestiční výdaje : 

 

a)  Tvorba a použití FKSP – rok 2011 

 

převod r. 2010               79 453,54 

tvorba  r. 2011             186 476,00 

 

C e l k e m     příjmy         265 929,54 

 

jubilea ( odchod do důchodu)               25 000,00 

pohoštění - Den učitelů, vánoce         15 000,00 

příspěvek na stravování        106 260,00 

kulturní akce               0,00 

 

C e l k e m     výdaje         146 260,00 

 

Stav fondu k 31. 12. 2011        119 669,54 
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    4)  Stav fondů organizace 

 

Fond   odměn 

počáteční stav             111 513,00 

tvorba                23 581,33 

konečný stav          135 094,33 

 

Fond reprodukce  

 

počáteční stav                     15 460,90 

převod z rezervního fondu          75 600,00 

konečný stav            91 060,90 

 

 

Rezervní fond 

 

počáteční stav               212 075,93 

tvorba             55 023,11  

čerpání                        75 600,00 

konečný stav          191 499,04 

 

 

 

     5)  Hospodářský výsledek 

 

Příjmy celkem       36 569 082,09 

Výdaje celkem      35 751 822,01 

Hospodářský výsledek – zisk                     817 260,08 

Odvod energií ze zisku       - 731 682,18  

 

Zisk je tvořen výsledkem z hospodářské činnosti  

 

Celkový zisk organizace  ve výši          85 577,90 

 

 

V roce 2011 naše organizace přijala sponzorský dar od firmy Hoznour ve výši 10 000,- Kč a použila 

finanční prostředky na nákup drobných dárků na soutěže pořádané na školách v přírodě.  

 

 

 

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku : 

 

fond odměn            26 000,00 

  

rezervní fond            59 577,90 

   

c e l k e m            85 577,90 
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d)  Prostředky EU OPVK v roce 2011 

 

1)  Příjmy: 

 

Tržby a výnosy celkem    2 086 118,-  

 

 

2) Neinvestiční náklady 

 

Celkem:      2 086 118,-  

Z toho: 

 

a)  USB Flash disk            9 533,-   

b) Počítače      1 337 294,-   

c) Interaktivní tabule        181 441,-   

d) Licence, programy       171 818,-   

e) Cestovné                307,- 

f) OON         300 000,- 

g) Školení           58 399,- 

h) Služby           27 326,- 

 

 

 Zisk:          0,-      

 

 

 

 

 

Neratovice dne 15. 2. 2012 

  

 

 

Zpracovala: 

 

 

 

 

 

Miloslava Vaňková          Mgr. Jaroslav Kužel 

ekonomka školy            ředitel školy 
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12.   Výroční zpráva o poskytování informací ve smyslu zákona   

č. 106/1999 Sb. v platném znění 
  

 

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve smyslu §18 

odst. 1 podávám tuto zprávu o počtu vydaných informací pracovníky ZŠ Ing. M. 

Plesingera-Božinova Neratovice za rok 2011. 

 

Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 

přístupu k informacím v platném znění a podle Pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchova 

k zajištění jednotného postupu MŠMT při realizaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ze dne 8. 11. 1999. v platném znění 

 

A/ Celkový počet písemných žádostí o informace:  0 

 

B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 

 

C/ Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 

 

D/ Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0 

 

E/ Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici v archivu školy. 

 

 

V Neratovicích dne 5.1.2012  

 

  

 

 

 

Výroční zpráva byla projednána a schválena na jednání Školské rady dne   1. října 2012.   

 

 

 

 

 

 

 

 

        Mgr. Jaroslav Kužel 

              ředitel školy  
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Příloha č.1     -   Přehled o prospěchu a chování za 2. pololetí 

       šk. r. 2011/12 
  

1. stupeň: 
 

 

Třída 

  

Počet 

žáků ve 

třídě  

 

S vyznamenáním     

     

Neprospělo       

         

Chování  

 

  Žáků celkem tj.% žáků celkem       tj.% 2.stupeň 3.stupeň 

1.A 30  27 90,00 0 0 0 0 

1.B 26 24 92,30  1 3,84 0 0 

1.C 26  19 73,07 2 7,69 0 0 

1.D 26 24 92,30 0 0 0 0 

2.A 26 19 73.07 0 0 0 0 

2.B 24 22 91,66 0 0 0 0 

2.C 26 24 92,30 0 0 0 0 

2.D 24 21 87,50 0 0 0 0 

3.A 27 23 85,18 0 0 0 0 

3.B 23 15 65,21 0 0 0 0 

3.C 25 20 80,00 0 0 0 0 

3.D 18 14 77,77 3 16,66 0 0 

4.A 26 22 84,61 0 0 0 0 

4.B 25 16 64,00 1 4,00 0 0 

4.C 26 21 80,76 0 0 0 0 

4.D 26 21 80,76 0 0 0 0 

5.A 28 14 50,00 1 3,57 0 0 

5.B 30 9 30,00 2 6,66 0 0 

5.C 29 11 37,93 2 6,89 1 0 

1.- 5.celkem 490  366 74,69 12 2,45 1 0 

 

2. stupeň 

  

 

Třída 

  

Počet 

žáků ve 

třídě  

 

S vyznamenáním     

     

Neprospělo       

         

Chování  

 

  Žáků celkem tj.% žáků celkem       tj.% 2.stupeň 3.stupeň 

6.A 29  7 24,13 0 0 0 0 

6.B 27 5 18,51 5 14,81 2 0 

6.C 27 3 11,11 7 25,92 4 0 

7.A 19 0 0 4 21,05 3 1 

7.B 23 6 26,08 0 0 0 0 

7.C 18 5 27,77 3 16,66 0 0 

8.A 20 5 25,00 2 10,00 0 0 

8.B 23 0 0 5 21,73 3 0 

8.C 27 3 11,11 8 29,62 1 0 

9.A 29 3 10,34 0 0 0 0 

9.B 27 3 11,11 2 7,40 1 1 

6.-9.celkem 269 40 14,86 36 13,38 14 2 

1.-9.celkem  759 406 53,49 48 6,32 15 2 
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Opravné zkoušky: 

  

          Prospělo        Neprospělo        Celkem 

1. ročník 0  0 0 

2. ročník 0  0 0 

3. ročník 0  1 1 

4. ročník 0  0 0 

5. ročník 0  2 2 

6. ročník 1  2 3 

7. ročník 2  2 4 

8. ročník 3 0 3 

9. ročník  0 0 0 

Celkem   6 7 13 
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Příloha č.2 
 

  

Zameškané hodiny 
  

 

 

 

Třída 

Omluvené hodiny Neomluvené hodiny 

1. pololetí 2. pololetí prům.žák/2.pol. 1. pololetí 2. pololetí prům.žák/2.pol. 

1.A 1194 1443 48,10 0 0 0 

1.B 1163 1261 48,50 0 0 0 

1.C       1043 1182 45,46 0 0 0 

1.D 1023 1135 43,65 0 0 0 

2.A 692 1210 46,54 0 0 0 

2.B 791 986 41,08 0 0 0 

2.C 1028 1314 50,54 0 0 0 

2.D 703 1369 57,04 0 0 0 

3.A 1013 1802 66,74 0 0 0 

3.B 1214 1216 52,87 0 0 0 

3.C 849 1088 43,52 0 0 0 

3.D 734 1012 56,22 0 0 0 

4.A 825 1058 40,69 0 0 0 

4.B 1124 1124 44,96 0 0 0 

4.C 895 1347 51,80 0 0 0 

4.D 816 955 36,73 0 0 0 

5.A 1730 1673 59,75 0 5 0,18 

5.B 1416 1806 60,20 0 21 0,70 

5.C 1295 1787 61,62 2 5 0,17 

Celkem 

1.st. 

19188 24768 50,44 2 31 0,06 

6.A 838 1299 44,79 1 0 0 

6.B 972 1447 49,90 0 0 0 

6.C 1756 2242 83,04 2 22 0,82 

7.A 1174 1607 84,58 87 182 9,58 

7.B 901 1789 77,48 1 3 0,13 

7.C 1400 1558 86,56 3 0 0 

8.A 1225 1391 69,55 26 2 0,10 

8.B 1021 1848 80,35 12 2 0,09 

8.C 1329 2262 83,78 4 21 0,78 

9.A 2393 2889 99,62 0 0 0 

9.B 1686 2495 92,41 29 55 2,04 

Celkem 

2.stupeň 

14695 20820 76,83 165 287 1,06 

Celkem 33883 45588 59,83 167 318 0,42 
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 Příloha č.3    -    Šetření  ČŠI ve dnech  26.  a  29.8.2011  
 

Návštěva  školy ČŠI na základě stížnosti rodičů jedné žákyně, která na konci roku neprospěla ze dvou 

předmětů a v tyto dny konala opravné zkoušky, na odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání v 

Základní škole Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice.  Závěry jsou uvedeny v příloze č. 3. 

 

 ČŠI prošetřila stížnost doručenou dne 27. 6. 2011 v bodech: 

1. Postup školy při seznámení zákonných zástupců žáků s obsahem školního řádu ( ve školním roce 

2010/2011). 

2. Zveřejnění „Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků“ (ve školním roce 2010/2011). 

3. Záznamy v žákovské knížce o průběhu vzdělávání a hodnocení žákyně L.K. (ve školním roce 

2010/2011). 

4. Podpora školy žákům s ohroženým prospěchem a možnost práce v matematickém zájmovém 

útvaru Pythagoras 7 ( ve školním roce 2010/2011). 

5. Jednání p.učitelky A.A. – údajná šikana ze strany vyučující v hodinách předmětu Fyzika ( ve 

školním roce 2010/2011). 

6. Odborná kvalifikace p.uč.A.A. ( ve školním roce 2010/2011). 

 

Provedenou inspekční činností bylo zjištěno: 

 

Ad1)   Informování zákonných zástupců žáků o vydání školního řádu  ( včetně příloh ) a hlavně o jeho 

obsahu školou v době prošetřování doloženo nebylo. Doloženo bylo prokazatelně 

seznámení žáků se školním řádem  

          Tvrzení o neseznámení paní G.K. s vydáním a obsahem školního řádu je důvodné. 

 

 

Ad2)   Ředitel školy zveřejnil v daném školním roce školní řád a školní vzdělávací program včetně         

přílohy „Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků“ v obou dokumentech, a to na volně 

přístupném místě ve škole (v listinné podobě) 

 Tvrzení v tomto bodu stížnosti je nedůvodné. 

 

Ad3)   Záznamy v žákovské knížce o průběhu vzdělávání a hodnocení žákyně L.K. jsou neúplné (např. 

chybí známky z předmětu Tělesná výchova, chybí data  klasifikace předmětu Výchova ke zdraví nebo 

Český jazyk, nejsou respektována pravidla hodnocení – předepsaný počet známek v předmětu 

Biologická praktika, obecné zápisy v předmětu Matematika). 

 Tvrzení o neúplnosti záznamů v žákovské knížce je důvodné.  

 

Ad4)   Podpora školy žákům s ohroženým prospěchem je realizována individuálně, netvoří ucelený 

systém (Vypsání konzultačních hodin, individuální konzultace během školního roku a během prázdnin 

v případě opravné zkoušky apod.). Matematický zájmový útvar Pythagoras 7, dle slov vyučující, měl 

ve školním roce 2010/2011 charakter doučování, a to 1 hodiny týdně nad rámec učebního plánu. Matce 

bylo prostřednictvím dcery sděleno, že mezery v matematice jsou takového rozsahu, že její zařazení by 

nebylo dostačující pro zlepšení prospěchu. Informace o zájmových útvarech a jejich podmínkách 

zařazování škola zveřejňuje se začátkem školního roku. Je pravdou, že přihlásit se do tohoto 

zájmového útvaru je možné pouze na začátku každého pololetí. Práce školy se žáky s ohroženým 

prospěchem v případě žákyně L.K. nebyla účinná (opravná zkouška z matematiky s nedostatečným  

prospěchem aj.) 

 Tvrzení o neúčinnosti práce školy se žáky s ohroženým a nedostatečným prospěchem je 

důvodné. 
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Ad5) Ředitel školy rozhodně popírá stěžovatelkou uváděnou šikanu ze strany vyučující A.A. vůči 

žákyni L.K.  Změna vyučující předmětu Fyzika ve třídě VII.B ( pro školní rok 20112012 tř. VIII.B) 

nebyla provedena v důsledku vzdělávacích výsledků jedné žákyně. Důvodem změny bylo zajištění 

odbornosti výuky změnou několika vyučujících i třídní učitelky se snahou řešit neúspěšnost třídy jako 

celku v několika předmětech. 

Tvrzení o možné šikaně žáka učitelem je neprokazatelné.  

 

Ad 6) Paní učitelka A.A. ke dni šetření stížnosti nesplňuje podmínky odborné kvalifikace pro výuku 

daného předmětu Fyzika v základní škole, vzdělání si postupně doplňuje. 

 Tvrzení v tomto bodu stížnosti je důvodné. 
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Příloha č.4    -    Šetření  ČŠI   dne 6. 9. 2011 
 

 

Státní kontrola dodržování  právních předpisů k poskytování vzdělávání. 

 

1. Kontrola vedení dokumentace základní školy podle § 28 odst. 1 písm. f) ŠZ 

 

Škola vede třídní knihy – porušení bylo zjištěno v tom, že vedená třídní kniha třídy VII.B školního 

roku 2010/2011 neobsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu v předmětu 

Matematika – nenaplněn požadavek § 28 odst. 1 písm. f) ŠZ. 

 

2. Kontrola dodržování právních předpisů, které se vztahují k obsahu školního řádu podle § 30 

odst. 2 a § 52 ŠZ; dále § 14 odst. 1 a 2 vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a 

některých náležitostech plnění povinné školní docházky 

 

Přílohou č.1 vydaného  a na přístupném místě ve škole zveřejněného školního řádu jsou Pravidla 

pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. V obsahu ( kapitole 2., části 2.2 a bodu 21.) je uveden 

nesprávný postup pro případ, kdy má zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení 

na konci prvního nebo druhého pololetí. Tím je porušen § 52 odst. 4 platného znění ŠZ. 

V platných Pravidlech pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka – kapitole 6 jsou uvedeny zásady 

pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo 

kombinace slovního hodnocení a klasifikace. Tyto zásady nenaplňují požadavek jednoznačnosti – 

porušen § 14 odst. 2 písm. a) vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých 

náležitostech plnění povinné školní docházky. Rovněž ustanovení kapitoly 7 odst.3 uvedených 

pravidel, že „učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci“ porušuje 

požadavek § 14 odst. 2 písm. a) a b) vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých 

náležitostech plnění povinné školní docházky.   

 

Odůvodnění  

 

Ad1.  Vedená třídní kniha třídy VII.B  školního roku 2010/2011  v předmětu Matematika obsahuje 

pouze obecné zápisy plnění platných učebních osnov. Např. v období od 12. ledna 2011 do  

10. února 2011 je učivo dvacetkrát zaznamenáno pouze zápisem „Racionální čísla“. Dne 4. dubna 

2011 uveden pouze zápis „Soustava“ apod. 

 

Ad 2.  V textu inspekční zprávy čj.ČŠIS-1886/10-S je uvedeno: „pravidla pro hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků však vyžadují aktualizaci – reakce na úpravu znění § 52 odst. 4 školského 

zákona“. Úprava těchto pravidel nebyla do data kontroly (6. září 2011) ředitelem školy provedena. 

Stávající znění přílohy č.1 školního řádu v kapitole 2, části 2.2 a bodu 21 uvádí možnost 

zákonného zástupce požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka, novela školského 

zákona stanovuje možnost požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka a dále 

stanovuje další přesné postupy. 

Uvedená inspekční zpráva ze září 2010 také uvádí požadavek na jednoznačné pravidlo pro převod 

slovního do celkového hodnocení. Stávající znění pravidel hodnocení určuje pouze způsob převodu 

slovního hodnocení do klasifikace v pěti kategoriích bez stanovení postupu, jak z takto získaných 

pěti známek za předmět stanovit celkové hodnocení. Postup tedy není jednoznačný. Také 

v pravidlech uvedený termín „známka, kterou učitel bere v úvahu“ není bez vymezení (definice) 

těch, které učitel nebere v úvahu jednoznačný a srozumitelný (požadavek výše uvedené vyhlášky). 

Také v tomto případě ředitel nepřijal opatření k nápravě stavu zjištěného inspekcí v roce 2010.   
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Příloha č. 5:  Závěrečný přehled - Příloha pro Radu města 
 

Přesný název organizace:  Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice 

 

IČO 495 16 256 

IZO 600 047 407 

Statutární zástupce: Mgr. Jaroslav Kužel 

Telefon – pevná linka 315 68 20 67-8 , 315 68 77 21 – odl.pracoviště 

                Mobil 724 234 125 

www stránky  www.zs-mpb.cz  

e-mailová adresa kuzel@zs-mpb.cz  

 

 

 Celkem Z toho muži 

Počet zaměstnanců 72 4 

Pedagogičtí 52 3 

Nepedagogičtí 20 1 

Externisté 0 0 

 

 

Počet žáků – k 30.6.2012 

 Chlapci Dívky Celkem 

1.stupeň 266 225           491 

2.stupeň 134 137 271 

celkem 400 362 762 

 

Školní družina 

Počet zaměstnanců 6 

Počet žáků 180 

  

 Školní jídelna 

Počet zaměstnanců 9 

Počet stravovaných žáků 608 

  

 

 Učebny 

Kmenové třídy 30 

Odborné učebny 12 

Knihovny, studovny, jiné 1 

Celkem  43 
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Hospodaření organizace: 
 

1. Prostředky přidělené KÚ 

 

Provozní dotace celkem   25 084 305,-     

 

Z toho na mzdy :  18 200 414,- 

Odvody:     6 380 338,-  

 

2. Prostředky přidělené MÚ 

 

 Provozní dotace celkem    6 196 800,- 

   

  Z toho na energie:  2 498 317,82  

  Opravy a údržba:     949 778,- 

 

 

3. Vedlejší hospodářská činnost 

 

   Tržby a výnosy celkem      515 776,09 

 

 

4. Fondy 

 Počáteční stav Tvorba Čerpání Konečný stav 

Odměn 111 513,- 23 581,33            0,- 135 094,33  

Rezervní 212 075,93 55 023,11    75 600,- 191 499,04 

Reprodukce   15 460,90 75 600,-            0,- 91 060,90 

Komentář ředitele  Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2011 byl schválen 

zastupitelstvem až po sepsání této ekonomické zprávy za rok 2011. 

 

 

 

5. Granty a dotace MŠMT 

Název Částka 

EU OPVK – Peníze do škol 2 086 118,- 

  

Komentář ředitele: Jedná se o první část z celkové získané dotace ( 3 605 787,- Kč ), další 

část škola čerpala o letošních hlavních prázdninách, tzn. že tato částka bude uvedena v příští 

výroční zprávě za rok 2012/2013.  

 

 

 

6. Granty a dotace KÚ 

Název Částka 

Protidrogová prevence 11 000,- 

  

Komentář ředitele: 
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7. Granty a dotace z rozpočtu města 

Název Částka 2011 Částka 2012 

Poznávací zájezd žáků do Londýna 0,- 40 000,- 

Klub mladých diváků 12 000,- 10 000,- 

Adaptační kurz žáků 6. tříd 29 000,- 20 000,- 

   

Komentář ředitele: 

 

 

 

8. Inventarizace majetku 

 

Dlouhodobý hmotný majetek    574 813,40 

Dlouhodobý drobný nehmotný majetek    223 796,60 

Dlouhodobý drobný hmotný majetek 7 091 885,34 

Umělecká díla               0,- 

Celkem 7 890 495,34 

 

 
 

  
 


