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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   

495 16 256,   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. Na základě konkurzního řízení byl od 1. 8. 

2012 starostkou města Mgr. Lenkou Mrzílkovou opět potvrzen ve své funkci.  

 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 20 tříd 1. stupně a  

11 tříd 2. stupně.  Tyto byly k 30. 9. 2012 navštěvovány celkem 773 žáky.   Průměrná naplněnost tříd je 

na 1. stupni 25,4 žáka a na stupni druhém 24,2 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 

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 k navýšení kapacity školní družiny – na 180 dětí v šesti odděleních. Ovšem 

ani toto navýšení nepostačuje zájmu ze strany rodičů, a proto jsme v letošním roce opět zažádali o 

navýšení kapacity o další oddělení, tj. o 30 žáků, na celkových 210 žáků. Tato žádost byla 30. 5. 2013 

schválena.   

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. 

 

http://www.zs-mpb.cz/
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Školní jídelna: 

Telefon: 315 68 20 69 

 

 

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 a 1 třída druhého 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, cvičná kuchyňka, praktického vyučování - dílna a pracovna 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 

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

příspěvek  na adaptační kurz žáků 6. tříd, částku 5 000,- Kč jako příspěvek na Klub mladého diváka 

(návštěvy pražských divadel ). 

 

Pokračovala postupná  výměna starého nábytku na Školičce – letos jsme vybavili novým 

nábytkem jedno oddělení školní družiny,  poslední třída byla vybavena výškově stavitelným nábytkem.  

    

 Byl  pořízen interaktivní dataprojektor pro potřeby druhého stupně. 

 

Hlavní nápor prací však nastal o hlavních prázdninách, kdy proběhly následující akce: 

1. Výměna oken – 1.etapa - investiční akce města – 1 000 000,- Kč. 

2. Generální rekonstrukce sociálních zařízení na Školičce. 

3. Rekonstrukce přístupu do Školičky – od vrat ke hlavnímu vstupu do budovy. 

4. Oprava kanalizace u hlavní budovy. 

5. Rekonstrukce bočního vchodu do tělocvičen. 

6. Zhotovení nových vrat na školní pozemek jako přístup k novému pavilónu školy. 

7. Rekonstrukce osvětlení šesti tříd na hlavní budově. 

8. Malování. 

9. Obnova nátěrů venkovního dřevěného obložení přístavby školy. 

10. Výměna podlahové kratiny ve třech třídách a ve spojovací chodbě do přístavby školy. 

 

Taktéž proběhly další drobné opravy, jako například opravy žaluzií, zavlažování sportovního 

areálu, atd.  

Postupně probíhá výměna poničených desek u školních lavic a sedáků u žákovských židlí. 
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Byla zakoupena další řada sedaček na chodbu k přírodopisu jako pokračování úprav v přízemí 

školy. 

 Do školní jídelny byly zakoupeny nové židle. 

Byl zhotoven přístřešek na kola, který je umístěn u vchodu k tělocvičnám. 

Byly přikoupeny dvě lavice včetně míst k sezení jako další venkovní vybavení prostor školy pro 

činnost ŠD. 

 

 

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.: 575/ 12. 

  

 

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.   

 

 

2.3.   Další školní funkce 
 Na škole pracovaly následující předmětové komise: 

PK  Čj      - L.Kučerová 

PK  Cj      - M. Kuželová  

PK  M - F – Inf.    - J. Sedláčková 

PK  Př - Ch     - R. Koprnická 

PK  předmětů spol. - vědních   - M. Formánková   

PK  předmětů vých. zaměření  - M. Černý 
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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  -      K. Kořanová 

            2.třídy  -      I. Horká 

 3.třídy  -      V. Šimáčková 

4.třídy  -      I. Kročáková 

5.třídy  -      A. Palečková 

 

 

 

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  

  zeměpisná praktika 

  cvičení z českého jazyka 

  sportovní hry –  dívky 

  sportovní hry –  chlapci 

 

8. ročník: základy německého jazyka 

základy administrativy 

cvičení z českého jazyka 

literární seminář  

výpočetní technika 

 

 9. ročník: základy německého jazyka 

chemická praktika  

sportovní hry –  dívky  

technické kreslení 

finanční matematika   

 

V rámci předmětu pracovní činnosti se vyučovalo následujícím předmětům: 

 

6. třídy          pěstitelské práce a chovatelství 
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7. třídy  příprava pokrmů  

                        práce s technickými materiály 

 

8. třídy            svět práce 

                      provoz a údržba domácnosti 

 

9. třídy           design a konstruování 

                       svět práce   

 

 

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

 

Anglický jazyk hrou  - pí uč. A. Palečková                                                                  

Německý jazyk hrou  - 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 

Tvořivé činnosti  - pí uč. L. Střížková 

Zumba 1   - pí uč. D. Šťastná 

Zumba 2   - pí uč. D. Šťastná 

Tvořivé činnosti      - pí uč. V. Šimáčková  

Tvořivá dílna   - pí uč. I. Horká 

Ruský  jazyk   - pí uč. L. Koppová 

Míčové hry   - pí uč. K. Janků 

Táborová kytara 1  - pí uč. E. Pavlínová 

Táborová kytara 2  - pí uč. E. Pavlínová 

Táborová kytara 3  - pí uč. E. Pavlínová 

Florbal    - pan uč. M. Černý 

Výpočetní technika  - pí uč. L. Čemusová 

Sborový zpěv II.stupeň - pí uč. O. Kneprová 

  

  

  

 

3.  Přehled pracovníků školy 
 

3.1. Základní údaje o pracovnících školy 

 
V tomto školním roce na škole pracuje celkem 72 zaměstnanců, z toho 24 na prvním stupni,    

22 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        48,45         20         18,44          72        66,89 
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3.2.  Údaje o pedagogických pracovnících 

  
Pedagogičtí pracovníci podle vzdělání a pohlaví  -  31. 12. 2012 

  

Dosažené vzdělání  muži ženy celkem % 

Základní - - - - 

Vyučen - - - - 

Střední odborné - - - - 

Úplné střední - 9 9 17 

Vyšší odborné  - 2 2 4 

Vysokoškolské nepedagog. - - - - 

Vysokoškolské pedagog. 3 38 41 79 

Celkem 3 49 52 100 

 
Trvání pracovního poměru ve školství – k 31. 12. 2012 

 
Doba trvání Počet % 

Do 5 let 4 8 

Do 10 let 5 10 

Do 15 let 3 6 

Do 20 let 9 17 

Nad 20 let 31 59 

Celkem 52 100 

 

 

3.3. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 

 
Tři naše kolegyně si doplňují předepsané vzdělání studiem na vysoké škole. Jedna si rozšiřuje 

své vzdělání  studiem matematiky a informačních technologií pro základní a střední školy. 

 

 

3.4.  Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

 
 Pedagogičtí pracovníci podle věku a pohlaví – k 31. 12. 2012 

  

  

 

muži Ženy celkem % 

Do 20 let - - - - 

21 až 30 let - 4 4 8 

31 až 40 let 1 13 14 27 

41 až 50 1 17 18 34 

51 až 60  1 13 14 27 

61 a více - 2 2 4 

Celkem 3 49 52 100 

% 6 94 100,0 X 
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3.5.  Údaje o nepedagogických pracovnících 
 

Nepedagogičtí pracovníci podle vzdělání a pohlaví  -  k 31. 12. 2012 

  

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 8. a 9. února.  V letošním roce se opět konaly zápisy v obou 

neratovických školách ve stejném termínu.  K zápisu na naši školu se dostavilo celkem 102 dětí.    

Postupně zažádalo 20 dětí prostřednictvím svých rodičů o odklad, pět žáků nastoupí do jiné ZŠ 

z důvodu odstěhování.  V září tak nastoupí do tří  prvních tříd 77 žáků.  

 Všechny první třídy budou opět umístěny v odloučeném objektu na adrese Dr. E. Beneše 1034. 

  Počet žáků hlásících se do první třídy je oproti minulým letům nížší.  Jednou z možných  

příčin je i viditelně zastaralé rozdělení města na spádové oblasti, kdy pro naši školu jsou vyčleněny 

části města se starou zástavbou a tím i s velmi malým počtem mladých rodin s dětmi. Nad případnými 

změnami v úpravách tohoto dělení budeme pracovat a s počátkem nového školního roku předložíme 

zřizovateli návrh možné změny. 

 

 

4.2. Výsledky přijímacího řízení   2012/2013 
 

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

středními školami od  22. dubna  do 30. dubna 2013.  Z celkového počtu 106 dětí v pátých třídách se 

k přijímacím zkouškám přihlásilo 34 žáků.  Přijato pak bylo 19 žáků, tj. 17,9 %. Z tohoto počtu je 

všech 19 žáků přijato na místní GFP Neratovice. 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 tomuto stavu.  

Z 9. tříd vychází v letošním školním roce celkem 52 žáků.  Všichni žáci si podali v řádném 

termínu přihlášky ke studiu. Pouze 1 žák nebyl přijat  již v prvním kole.    

 Z osmých tříd vychází 15 žáků.    

  Ze sedmých tříd vychází 3 žáci. 
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Rozmístění vypadá následujícím způsobem:  

Údaje o vycházejících žácích, počty přijatých žáků ke dni 30. 6. 2013. 
 

 

 Přijatí 

Gymnázia, lycea 0 

SOŠ a SPŠ 25 

Soukromé SŠ 11 

ISŠ   4-leté 4 

UO 12 

Žáci vycházející ze 7.a 8.třídy 18 

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: 

Listopad  SCIO – Informační gramotnost s Gepardem – 5. a 9. třídy  

 

- Třída 5.A byla z 335 zúčastněných tříd  na   38.místě 

- Třída 5.B       na 256.místě 

- Třída 5.C       na 214.místě 

- Třída 5.D       na 236.místě 

- Třída 9.A byla z 407 zúčastněných tříd   na 112.místě 

- Třída 9.B       na 216.místě 

 

Prosinec  SCIO – Dotazníkové šetření  Pohoda – 6. a 7.třídy  

 

V rámci tohoto šetření se zjišťoval názor žáků uvedených ročníků na celkovou atmosféru školy 

a jejich názor na život ve škole, vztah k vyučujícím i spolužákům a na pracovní prostředí. 

Po vyhodnocení jsme došli ke zjištění, že převládají pozitivní hodnocení školy, vztahů 

k vyučujícím i ke spolužákům a že se naši žáci ve škole cítí bezpečně.  

 

Únor   Testování PRUT – průřezová témata – 8.třídy 

 

 8.A předstihla  34%   zúčastněných tříd 

 8.B   58% 

 8.C   48% 
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 Hodnocení tříd je však velmi ovlivněno přístupem a úrovní některých žáků, jejichž výsledky 

pak srážejí celkový průměr třídy. Na druhou stranu například žákyně Kobrlová Kateřina, 8.C, 

předstihla 97% všech zúčastněných žáků. 

 

 

Květen Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni  

5. a 9. ročníků 

 

  Žáci naší školy dopadli ve srovnání s ostatními testovanými žáky následujícím způsobem- 

celkové výsledky: 

 

Třída 5.A 

 Český jazyk Matematika Anglický jazyk 

 Základ  Těžší Základ  Těžší Základ Těžší  

Třída 69% 84% 47% 70% 86% 74% 

celkem 68% 82% 50% 65% 78% 65% 

 

Třída 5.B 

 Český jazyk Matematika Anglický jazyk 

 Základ  Těžší Základ  Těžší Základ Těžší  

Třída 67% 80% 39% 49% 73% 55% 

celkem 68% 82% 50% 65% 78% 65% 

 

Třída 5.C 

 Český jazyk Matematika Anglický jazyk 

 Základ  Těžší Základ  Těžší Základ Těžší  

Třída 68% 84% 42% 63% 75% 54% 

celkem 68% 82% 50% 65% 78% 65% 

 

Třída 5.D 

 Český jazyk Matematika Anglický jazyk 

 Základ  Těžší Základ  Těžší Základ Těžší  

Třída 59% 85% 46% 61% 67% 46% 

celkem 68% 82% 50% 65% 78% 65% 

 

 

Třída 9.A 

 Český jazyk Matematika Anglický jazyk 

 Základ  Těžší Základ  Těžší Základ Těžší  

Třída 75% 66% 51% 67% 64% 89% 

celkem 69% 69% 48% 59% 61% 80% 

 

 

Třída 9.B 

 Český jazyk Matematika Anglický jazyk 

 Základ  Těžší Základ  Těžší Základ Těžší  

Třída 62% 68% 32% 67% 55% 70% 

celkem 69% 69% 48% 59% 61% 80% 
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Celkový přehled o prospěchu a chování za 2. pololetí školního roku 2012/13 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 

50 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 

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 4 oddělení dyslektického nácviku, 2 oddělení na 

prvním stupni a 2 na stupni druhém. Do těchto oddělení bylo zařazeno celkem průběžně 50 dětí. 

 

 

 

6.  Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)   

  
Název vzdělávací aktivity Počet zúčastněných pracovníků 

Podporujeme přírodovědnou gramotnost žáků                       1 

Svátky a slavnosti v cyklu roku 15 

 Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost 3 

 Rozvíjení čtenářské a informační gramotnosti na 1.a 2. 

stupni ZŠ 

 1 

Čtení bez slabikování 12 

Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2 

Rozvoj čtenářské gramotnosti s využitím textů 2 

Výjezdní seminář pro ředitele škol 2 
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7.  Průběh školního roku, změny a dosažené výsledky 
 

Nový školní rok byl zahájen v řádném termínu – tj. 3. září a naše škola přivítala 105 prvňáčků.  

 

 
 

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

jazykovou přípravu pro žáky - cizince. V letošním školním roce se této výuky účastnili tři žáci – z toho 

jeden z naší školy, další ze ZŠ Hostín u Vojkovic a třetí z Kralup nad Vltavou.  

Nově sestavené 6. třídy měly opět možnost  projít seznamovacím adaptačním kurzem, 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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  24. září navštívila naši školu delegace z Ukrajiny. Jednalo se pěvecký sbor, který se v našem 

regionu účastnil přehlídky dětských pěveckých sborů. Proběhla prohlídka školy, pohoštění a 

občerstvení a na závěr si naše i ukrajinské děti měly možnost zazpívat při hodině hudební výchovy, na 

které se společně setkaly.  

V pátek 23. 11. 2012 se v jídelně školy uskutečnilo zajímavé pracovní odpoledne rodičů, dětí a 

učitelů. Tématem setkání bylo vyrobit dárky na vánoční jarmark. Celé akce se zúčastnila přibližně 

stovka zájemců, kteří vyrobili nádherné dekorační předměty s vánočním motivem. Aby se všem lépe 

pracovalo, paní učitelky napekly sladkosti a paní kuchařky uvařily čaj. Děti pracovaly s nadšením, ba i 

rodiče se s chutí zapojili. Výrobky si mohly děti odnést domů nebo se prodaly na předvánočních trzích, 

které se konaly v neděli na neratovickém náměstí.  

 

                                                                                                                                                                                                                                    

V lednu se konaly dva běhy lyžařského výcvikového kurzu pro žáky 7. tříd. 
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Ani v letošním roce 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 prázdnin -  druhé zadávací řízení na vybavení  

tří tříd interaktivní technikou. To se i posléze podařilo realizovat. V měsíci prosinci byla odeslána již 

třetí  monitorovací zpráva a v červnu čtvrtá.  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.   

 

I v letošním roce jsme působili 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.  

  
Koncem února se uskutečnila na naší škole beseda s paní Michaelou Vidlákovou - pamětnicí druhé 

světové války a vězeňkyní ghetta Terezín. 

 

 
 

Pro třináct tříd prvního stupně byla realizována škola v přírodě. Zúčastnilo se celkem 305 dětí. 

   

Tradičně se na naší škole 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 minulém školním roce navázala naše škola spolupráci se Základní školou v Kremnici. Tato 

spolupráce ale v letošním roce poněkud vázla. Bohužel  ze strany našich slovenských kolegů. 

Doufejme, že se příštího roku tato spolupráce opět oživí.   
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V podzimních měsících byla dokončena první fáze realizace venkovní zahrady – arboreta. Byly 

vysazeny všechny stromy a keře, tak jak bylo plánováno.   O to smutnější byla situace ke konci 

školního roku, kdy se nejprve ztratila jedle, po pár dnech obě v průběhu azalky, atd. Je smutné, že 

obyvatelé našeho města tímto způsobem hatí naši práci a kazí naše společné úsilí.  

 

 
 

S počátkem kalendářního roku jsme museli řešit problém s dovozem obědů na Školičku pro 

žáky 1. tříd. Tuto službu až doposud zajišťovalo město prostřednictvím Pečovatelské služby. Bohužel 

tato činnost byla poskytovatelem k 1. 1. 2013 zrušena. Po mnohatýdenním hledání se nakonec podařilo 

tuto službu smluvně ošetřit s jedním místním podnikatelem – s panem Markem Havlíčkem, který se 

uvolil tuto činnost pro nás vykonávat. 

 

V měsíci červnu navštívil naši školu olympionik Jaroslav Bába – reprezentant ve skoku 

vysokém. Po prohlídce naší školy proběhla velmi bezprostřední beseda s žáky sportovních tříd 

zakončená autogramiádou. 
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Počátkem měsíce června jsme si připomněli kulaté výročí narození Ing. M. Plesingera-Božinova.  

V pátek 7. června k nám zavítal designovaný velvyslanec České republiky v Dánském království pan 

Jiří Brodský. Hned v úvodu ve společnosti ředitele školy odjeli na hřbitov do Lobkovic. Zde oba dva 

položili květiny k hrobu Miroslava Plesingera Božinova, od jehož narození právě uplynulo 130 let. 

Slavnostnímu aktu byla přítomna i delegace města v čele se starostkou Lenkou Mrzílkovou a PhDr. 

Miroslavem Pavlíkem, hlavním objevitelem významu Plesingera. Po návratu do školy si pan 

velvyslanec prohlédl školu a pak pobesedoval se staršími žáky.  Pan Brodský zanechal v duších jak 

dětí, tak i dospělých, se kterými se setkal, velmi dobrý dojem inteligentního, ale i lidsky milého a 

příjemného člověka. Odjížděl se slibem, že ani v Dánsku na nás nezapomene a i nadále bude s naší 

školou v úzkém kontaktu. 

 
 

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. A to na dny 3. a 4. ledna, kdy byla 

rodiči nahlášena velmi vysoká žákovská absence ( důsledek prodloužených vánočních prázdnin a tím i 

opožděný návrat rodin z vánočního pobytu na horách).   

 

V souvislosti s povodněmi, které v červnu postihly náš region, jsme se dohodli, že část finanční 

hotovosti, kterou škola obdrží za červnový sběr starého papíru, bude poukázána na  pomoc pražské 

ZOO - např. oprava výběhů po povodních. 

 

V průběhu školního roku na škole konalo svou praxi několik studentů:  

Tři studentky učitelství pro první stupeň, jedna studentka předškolní a mimoškolní pedagogiky, dva 

studenti místního gymnázia a čtyři studenti střední školy veřejnosprávní. Pro nás je potěšitelné, že je 

stálý zájem o konání praxe v naší škole. 
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 Potěšitelným faktem je i to, že školu navštěvuje stále větší počet učitelů z jiných škol, kteří 

mají zájem se seznámit s tzv. „novou“ matematikou, a proto jsou pro ně pořádány otevřené hodiny u pí 

učitelky PhDr. Jitky Michnové.  

 

 Ke konci školního roku odchází jedna učitelka – jedná se o ukončení smlouvy na dobu určitou,   

přechod na jinou školu v blízkosti jejího bydliště. Do školy nastoupí od nového školního roku dvě 

nové učitelky na druhý stupeň – jedna s předepsaným vzděláním, druhá bude v průběhu roku 

ukončovat svá studia na pedagogické fakultě a vzhledem k rozšíření počtu oddělení ŠD i nová 

vychovatelka.  

 

 

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 2013 – opět ve výši 20 000,- Kč. 

   Obsah Minimálního preventivního programu 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  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“. 

 

    

Výcvik skupiny  jedenácti  Peer aktivistů  se konal od 23. do 25. května 2013 na Malé Skále.                                                                    

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.  

Do malého kontejneru umístěného před ředitelnou školy shromažďujeme  vybité baterie. 

 

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

sebráno  780  kg.    
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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 desetkrát a řešila problémy 13 žáků. To znamená velmi razantní nárůst 

oproti minulým letům ( např. 2011/2012 – dvakrát, čtyři žáci). Svědčí to o jednak o snaze učitelů 

pomoci rodičům s výchovou jejich dětí, jednak o zvýšeném důrazu pedagogů ve snaze minimalizovat 

ve škole nevhodné chování některých žáků. Další vzniklé problémy již přesahovaly kompetence školy, 

a proto je  bylo nutno řešit s Policií ČR a se odborem sociálně právní ochrany dětí a mládeže MÚ 

Neratovice. 

 

V letošním školním roce bylo podáno celkem 11 nových žádostí o vyšetření v PPP.  Z toho 9 se týkalo 

žáků na prvním 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 58 žáků, kteří mají doporučení k integraci. 

 

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 jedna 

dlouhodobě problematická žákyně umístěna na dvouměsíční diagnostický pobyt do Střediska výchovné 

péče Klíčov.  

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

úrovni. 

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

charita v Praze. Jedná se o jednorázový roční příspěvek, 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. Vzhledem k věku dítěte se doposud hrazená 

částka  4 900,- Kč zvýšila na 6 000,- Kč. 

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

opět  získali ze sběrové akce. 
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Na škole funguje odloučené pracoviště Pedagogicko psychologické poradny v Mělníku. 

  

 

 

Mimovýukové aktivity 
 

 poznávací zájezd do Paříže  –  35 žáků II.stupně, pět dnů 

 poznávací zájezd do Legolandu – Německo – 46 žáků 5.tříd 

 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.  Pohádky ze staré školy                                              SD Nera 

1.tř.  Příhody Ferdy Mravence                                   Praha 

1.tř.  O Červené karkulce                                     SD Nera 

2.tř.  Pohádka o Šemíkovi                          SD Nera 

2.tř.  Pět ženichů pro princeznu              Praha 

3.tř.  Dobrodružství Toma Sawyera              Praha 

3.tř.  Veselé Velikonoce                                    SD Nera 

5.tř.  Mrazík                                       Praha 

5.tř.  Popelka                        Praha 

  

 filmová představení: 

  2.tř. +3.A,C Madagaskar                                   Nera 

 3.tř.  Čtyřlístek      Nera 

 4. – 5.tř. Doba ledová      Nera 

 4. – 9.tř. Hobit       Nera 

 

 besedy:      

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

3. - 5.tř.   Peer program                                           

1.tř.     Městská knihovna                                     

3.C.     Beseda s myslivcem                                       

4. - 5.tř.    Nebezpečná pyrotechnika                

4. – 5.tř.  Ekoprogram       

5.tř.   HELPÍK 

6.A, 7.A  Beseda s olympionikem Jaroslavem Bábou    

8.B, 9.A  Beseda s velvyslancem ČR v Dánsku Jiřím Brodským    

6.A, 8.BC  Beseda s MěP o první pomoci 

9.B   Beseda s Policií ČR 

9.roč.   Beseda o holocaustu s pamětnicí a pracovníkem žid. muzea  

  

 výukové programy: 

1.tř.   Zámek Loučeň 

 1.tř.   Svíčkárna Šestajovice 

 1. – 9.tř.  Zayferus – draví ptáci  

 2.AD   Zoopark Zelčín 

 2.tř.   Chvalský zámek 

4.tř.   Planetárium 

4. - 5.tř.    Jeden svět                                    GFP Nera 

 4.tř. + 5.BC  Přerov nad Labem – skanzen 
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 5.tř.   ZOO Praha 

 5.D   Lidice 

 6. – 9.tř.  Keltové 

     

 koncerty: 

   3.tř.   Vánoční koncert                                    SD Nera 

3.tř.   výchovný koncert ZUŠ                           ZUŠ Nera 

4.- 5.tř.  Kapka medu pro Verunku    Praha Hybernia 

6. – 9.tř.  výchovný koncert – filmová hudba  

   

projekty: 1. – 5. třídy - Den CO 

  1. – 5. třídy    - Zdravé zuby 

 

1.třídy      -  celoroční: Učíme se s Večerníčkem 

  Den zvířátek 

  Den duchů a dušiček 

  Vánoční dílna 

  Masopust 

  Draví ptáci 

  Čarodějnice 

  Den bezpečnosti na ulicích a silnicích 

                  Den knihy                          

                 2.třídy       -   Ilustrátoři dětských knih 

                                     Den zvířátek 

Vánoční dílny 

                                     Měsíc knihy 

                                     Ukliďme svět 

                                     Ve vodě i u vody 

                   3.třídy      -     Drakiáda 

Kukyho putování 

Náš strom a jeho kamarádi 

Expedice Nerabucha 

Knihomol 

Halloween a dušičky 

Adventní těšení 

Vánoce ve světě 

Škola plná informací 

Velikonoční zvyky 

Krkonoše 

                       4. třídy      -   Čtení pomáhá 

                                     Vánoční dílna a jarmark 

                                     Čarodějnický týden                                       

                                     Středověká ŠvP  

                                     Příroda kolem nás 

    Matematika s chutí – ideální pokoj 

    Kulturní deníky 

    Básnické sbírky 

    Fashion show 

    Shopping                
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                   5.třídy    -   Čtení pomáhá 

                                     Sedm divů světa 

    Ekologický projekt 

    Adopce zvířete 

    Jeden svět dětem 

    Herbář 

    Čtenářské a kulturní deníky 

    Evropa a my 

    Draví ptáci   

       9.roč.  Nicholas Winton – Síla lidskosti  

        

 Exkurze a výlety:     

II.stupeň:          6. ročník  seznamovací adaptační výlet Mšeno      

6.ročník  výlet - Lobkovice  

6.A   sportovně turistický kurz Přední Labská 

7.A   Pražský hrad 

7.roč.-výběr  Mělník – podzemí a věž kostela 

8.A,C   Muzeum Policie ČR  

8.AB, 9.AB  Neratovice 

9.B - výběr  Drop-in Praha 

9.roč.-výběr  exkurze SÚRAO Praha 

9.A   Výstaviště Praha - Tutanchamón       

 

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

    Beseda  pro děvčata 9.ročníku – ředitel SZŠ Mělník   

    Beseda  pro 9. ročník se studenty SŠVT  Praha 

    Den otevřených dveří  SOŠ a SOU Neratovice –  9. třídy 

    Beseda se studenty SŠ stavební Mělník – 9. ročník 

    Beseda se studenty OA Lysá nad Labem – 9. ročník  

    Exkurze ve firmě Junker Mělník – 8. ročník 

    Exkurze ve SŠ letecké a výp.techniky – Odolena Voda – 9.tř.-výb. 

  

 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   -     35 žáků  z druhého stupně. 

 

 sběr starého papíru  -   září, březen, červen – sebráno 14 130 kg, 20 960 kg,  9 960 kg    

  Den plný her -  1.6. – ke 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 – leden, červen.  
 

   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. Bohužel v letošním roce se konalo pouze jedenkrát – zájem 

veřejnosti o mnoho překračuje kapacitu velkého sálu SD. Proto jsme v minulých letech opakovali  

tuto akci následující den  - i tak byl velký sál opět naplněn. Konání této slavnostní akce v příštích 
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letech se zdá být ohroženo, neboť dle vyjádření ředitele SD bude škola zřejmě muset platit 

pronájem sálu, což bude mimo naše finanční možnosti. Již dnes máme problémy, neboť kromě 

dárků pro oceněné a pro žáky devátých tříd musíme platit i zvukaře – zaměstnance SD.         

 

 
 

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 – Panda a její družinová banda. Děti se seznamovaly s ohroženými druhy zvířat v ČR. Vedly si o 

nich přírodovědné deníky. Hra byla již tradičně zahájena na Harasově ve spolupráci se skautskou 

základnou Lišák. 

 

 
 



  

  - 24 - 

 Během roku probíhaly další akce, např. několik  výtvarných soutěží, karneval, slavnost zvířat, 

návštěva psího útulku, atd. Vánoce děti slavily v Divadle kouzel P. Kožíška. Závěr školního roku si 

pro změnu užily v zábavném centru Mirakulum v Milovicích. 

  

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 5. – 7. místě ( mezi ZŠ pak na 1.místě )  umístil  žák 

Ondřej Bureš ze třídy 7.A. V kategorii 5.tříd se v okresním kole na 1.místě umístil žák Vojtěch 

Chalupa, na druhém místě žákyně Ema Prošková a na třetím místě žákyně Hana Melounková. Všichni 

ze třídy 5.A. Jedná se o velký úspěch – tří žáci jedné školy na prvních třech místech! 

 

V okresním kole matematické olympiády v kategorii 5.tříd se na celkovém 1.místě umístila žákyně 

Hana Melounková a na 2.místě žák Vojtěch Chalupa – oba ze třídy 5.A. V kategorii 7.tříd se pak na 

celkovém 1.místě umístil Ondřej Bureš ze třídy 7.A, na místě 9. ( mezi ZŠ na místě 3.) pak Kateřina 

Štibranyi z téže třídy. 

 

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

všichni žáci 2. až  8. tříd. V kategorii Cvrček se na 1. místě umístil žák Filip Krejza ze třídy 3.B, 

v kategorii Klokánek na prvním místě žákyně Jovana Jordanová ze třídy 4.C a žák Vojtěch Chalupa ze 

třídy 5.A.    

 

V biologické olympiádě v kategorii C se v okresním kole na 18.místě (mezi ZŠ na místě 13.) umístila 

Kateřina Kobrlová ze třídy 8.C. V kategorii D se na 7.místě umístil žák Ivan Enčev ze třídy 7.B a na 

místě 9. se pak umístila žákyně Kateřina Štibranyi ze třídy 7.A.   

  

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

V I. kategorii  se na 3.místě ( mezi ZŠ na 2. ) umístil Jan Minařík ze třídy  7.C. V II. kategorii  pak na 

5.místě se umístil žák David Pekarovič ze třídy 9.B.  

  

V okresním kole zeměpisné olympiády se v kategorii A umístila na 5. místě  ( mezi ZŠ na 2.místě ) 

Gabriela Eliášová ze třídy 6.C.  V kategorii B se pak na místě 8.,( mezi ZŠ na místě 5.), umístil žák 

Ivan Enčev ze třídy 7.B a  na místě 1.  pak žák Vojtěch Görög ze třídy 9.B. Tento žák se pak umístil na 

21.místě ( mezi ZŠ na místě 10.) v krajském kole. 

  

V okresním kole olympiády v českém jazyce se žák Jiří Širc ze třídy 9.B umístil na 9.-13.místě ( mezi 

ZŠ na místě 5.-8.) 

 

V okresním kole chemické olympiády se na celkovém 7.místě – mezi ZŠ na místě 2., umístil žák Josef 

Cvach ze třídy 9.A. 

 

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

školy ve složení  Šárka Vítová, Veronika Pecková, Ondřej Šimák, Roman Malysz – všichni ze třídy 

6.A.  

V kategorii II družstvo naší školy skončilo na 4.místě. 
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V soutěži jednotlivců se na krásném 1.místě umístil žák Ondřej Šimák ze třídy 6.A.  

Družstvo naší školy ve složení Josef Cvach (9.A), Patrik Gottwald (9.B) a Lucie Vlachová (9.A) se 

zúčastnili chemické soutěže, kterou pořádá  Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova. 

Naše družstvo skončilo na celkovém 5.místě. 
 

Výběr žáků 8. a 9.tříd se zúčastnil internetových soutěží IBOBR a IT SLOT. 

 

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

absolvoval několik veřejných vystoupení.    

 

 
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. 
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8.3.  Účast žáků ve sportovních soutěžích 
 

Sportovní soutěže: 

                              

florbal   - okresní kolo - chlapci 5.ročník  - 5. místo 

  

Pohár rozhlasu           - okresní kolo - ml. dívky - 1. místo 

ml. chlapci - 1. místo  

                                                            

st.chlapci - 1. místo 

                                                                                  st.dívky - 2. místo    

 

    krajské kolo  ml. dívky - 6. místo 

ml. chlapci - 9. místo  

                                                            

st.chlapci - 12. místo 

                             

Mc Donald´s Cup - minikopaná -   

    okresní kolo - 2. – 3.třída - 1.místo 

4. – 5.třída - 1. místo 

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

       4. – 5.třída - 3. místo 

  

In-line brusle  -  krajské kolo - 2 x 4. místo 

  

           

Taneční pohár Středočeského kraje 

    okresní kolo  1 x 1. místo 

       1 x 3. místo 

         

Malá kopaná  - okresní kolo - st.chlapci - 1.místo 

    krajské kolo - st.chlapci - 4.místo 

 

Šachy   - okresní kolo - 4.- 5.třída - 4.místo 

 

Vybíjená  - okresní kolo - 4.- 5.třída chlapci - 2.místo  

        4.- 5.třída dívky - 3.místo 

 

Sportovní dny města Neratovic - 1 x 1.místo   

      1 x 2.místo  

      2 x 3.místo 

 

 

 

9. Kontroly a inspekce 

 

9.1. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 
V letošním školním roce na naší škole neproběhla žádná kontrola.  
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9.2. Další kontroly  
  

     -     květen 2013 -  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 2012. 

 

o Kontrola neshledala žádné závady.  

 

- Červen 2013 – daňová kontrola – důvodem bylo zjistit oprávněnost čerpání prostředků 

poskytnutých ze státního rozpočtu 

 

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 2012 

 
1)  Příjmy : 

a) provozní dotace       25 279 105,00 

program protidrogové politiky                             59 599,00 

  

c e l k e m        25 338 704,00 

 

 

2) Neinvestiční náklady: 

 

Celkem        25 338 704,00 

z toho : 

a) mzdy        18 448 146,00 

b) odvody (včetně tvorby FKSP)        6 464 773,00    

c) OON + cizinci              72 230,00   

d) zákonné pojištění (Kooperativa)            77 341,00  

e) učebnice               81 520,00    

f) školní potřeby (1. třídy, plavání, uč. pom.)          76 907,00 

g) škola bez drog a násilí             59 599,00 

h) náhrada nemoci              54 588,00 

i) DVPP                 3 600,00 

               - kurzy a školení               3 600,00 

  

Zisk               0,0 

 

 

B.     Prostředky  přidělené  MÚ Neratovice 

 

1) Příjmy : 

a) provozní dotace       5 747 000,00 

b) úroky                              42 890,41 

c) ostatní výnosy (energie, apod.)                   41 885,52 

d) stravné         2 319 958,66 

e) školné – družina                190 400,00 

f) granty                   70 000,00 

g) dotace na ŠvP                  37 000,00  

  

c e l k e m          8 449 134,59  

 

 

2) Neinvestiční náklady: 

Celkem         7 891 409,04 

z toho : 

a) učební pomůcky a tisk                           33 770,29 

b) nákup nábytku a elektro               431 505,00  

c) nákup materiálu                    601 158,00 
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d) energie         2 453 946,40 

e) služby (včetně telefonů, popl.bance)                      641 419,20 

f) opravy                  679 703,80 

g) cestovné                              25 898,00 

h) náklady na reprezentaci                                752,00 

i) pojištění majetku                             41 494,00 

j) mzdy                   370 000,00 

k) odvody (vč. tvorby FKSP)                125 799,00 

l) zákonné sociální náklady, ( FKSP, ochr.pom.školení )                        61 291,70  

m) OON - na ŠvP                       37 000,00 

n) OON                        25 000,00 

op) odpisy                           43 000,00 

p) suroviny – potraviny       2 304 641,66 

q) ostatní náklady - Kooperativa                           1 530,00 

r) ostatní náklady                  13 500,00 

 

Zisk                 557 725,55  

 

 

C. Vedlejší  hospodářská  činnost 

 

Škola v roce 2012 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, s.r.o.  

     - pronájem automatu na bagety a pití 

     - stravné 

 

    1)  Příjmy : 

 

Tržby a výnosy      c e l k e m           542 221,97 

 

 

     2)   Neinvestiční náklady: 

 

celkem               471 593,47 

z toho : 

 

a) mzdy              106 203,00  

b) OON              166 660,00 

c) odvody (včetně tvorby FKSP)               37 452,00 

d) energie                  46 660,00 

e) materiál                                 2 523,00 

f) opravy a udržování                     7 088,00 

g) suroviny – potraviny                       103 775,47 

h) odpisy                      1 232,00  

 

Zisk                  70 628,50 



  

  - 30 - 

 

 

3) Neinvestiční výdaje : 

 

a)  Tvorba a použití FKSP – rok 2012 

 

převod r. 2011                119 669,54 

tvorba  r. 2012                            189 789,00 

 

C e l k e m     příjmy            309 458,54 

 

jubilea ( odchod do důchodu)                         5 000,00 

pohoštění - Den učitelů, vánoce               17 515,00 

příspěvek na stravování            144 312,00 

kulturní akce                   0,00 

 

C e l k e m     výdaje             166 827,00 

 

Stav fondu k 31. 12. 2012            142 631,54 

 

 

    4)  Stav fondů organizace 

 

Fond   odměn 

počáteční stav              135 094,33 

tvorba                     26 000,00 

čerpání                       0,00  

konečný stav            161 094,33 

 

Fond reprodukce  

počáteční stav                       91 060,90 

tvorba                     1 232,00 

čerpání                     75 600,00 

konečný stav                16 692,90 

Rezervní fond 

počáteční stav                 191 499,04 

tvorba                 59 577,90  

čerpání                                       0,00 

konečný stav            251 076,94 

 

 

     5)  Hospodářský výsledek 

 

Příjmy celkem         35 520 852,56 

Výdaje celkem        34 892 498,51 

Hospodářský výsledek – zisk                            628 354,05 

Odvod energií ze zisku           - 546 053,60  

 

Zisk je tvořen výsledkem z hospodářské činnosti  
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Celkový zisk organizace  ve výši            82 300,45 

 

V roce 2012 naše organizace přijala sponzorský dar od firmy Hoznour ve výši 20 000,- Kč a použila 

finanční prostředky na dopravné sportovního kurzu. 

 

 

 

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku : 

 

fond odměn              25 000,00 

  

rezervní fond              57 300,45 

   

c e l k e m              82 300,45 

 

 

 

d)  Prostředky EU OPVK v roce 2012 

 

1)  Příjmy: 

Tržby a výnosy celkem         1 190 792,-  

 

 

2) Neinvestiční náklady 

Celkem:          1 190 792,-  

Z toho: 

a)  Projektory              106 568,-   

b)  Dataprojektory                 356 292,-   

c) Interaktivní tabule                  164 999,-   

d) Cestovné                             741,- 

e) OON                508 400,- 

f) Školení                    15 140,- 

g) Služby                    38 652,- 

 

 Zisk:              0,-    

  

 

 

Neratovice dne 15. 2. 2013 

  

Zpracovala: 

 

 

 

 

Miloslava Vaňková          Mgr. Jaroslav Kužel 

ekonomka školy            ředitel školy 

 



  

  - 32 - 

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 2012. 

 

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. 2013  

 

  

 

 

 

Výroční zpráva byla projednána a schválena na jednání Školské rady dne  30. září  2013.   

 

 

 

 

 

 

 

 

        Mgr. Jaroslav Kužel 

              ředitel školy  

 

 

 

 



  

  - 33 - 

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

       šk. r. 2012/13  
1. stupeň:   

 

 

Třída 

  

Počet 

žáků ve 

třídě  

 

S vyznamenáním     

     

Neprospělo       

         

Chování  

 

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

1.A 26 26 100 0 0 0 0 

1.B 24 23 95,8 1 4,2  0 0 

1.C 28 27 96,4 0 0 0  0 

1.D 23 23 100 0 0  0  0 

2.A 29 24 90 0 0 0  0 

2.B 24 23 96 0 0 0 0 

2.C 25 21 80 0 0 0 0 

2.D 25 20 92 0 0 0 0 

3.A 24 15  62,5 2 8,3 0 0 

3.B 25 19  76 1 4 0 0 

3.C 26 16 61,5 0 0 0  0 

3.D  23 15 65,2 0 0 0 0 

4.A 28 20 71,4 1 3,6 0 0 

4.B 21 12 57,1 0 0 0 0 

4.C 25 18 72 0 0 0 0 

4.D 18 13 72,2 0 0 0 0 

5.A 26 22 84,6 0 0 0 0 

5.B 26 10 38,5 1 3,8 0 0 

5.C 27 15  55,6 1 3,7 0 0 

5.D 27 15 55,6 1 3,7 0 0 

1.- 5.celkem 500  377 75,4  8 1,6 0 0 

        

 

2. stupeň 

  

 

Třída 

  

Počet 

žáků ve 

třídě  

 

S vyznamenáním     

     

Neprospělo       

         

Chování  

 

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

6.A  25 6 24 0 0  0 0 

6.B 23 1  4,3 8 34,8 1 2 

6.C 22 3  13,6 5 22,7 4 0 

7.A 28 5 17,9 1 3,6 0 0 

7.B  27 1 3,7 5 18,5 1 0 

7.C 26 2  7,7 7 27 3 0 

8.A 18 0 0 4 22,2 1 0 

8.B 23 7  30,4 1 4,3 0 0 

8.C 19 5  26,3 4 21 2 0 

9.A 26 4  15,4 2 7,7 0 0 

9.B 26 3  11,5 3 11,5 1 1 

6.-9.celkem 263 37  14,1 40 15,2 13  3 

1.-9.celkem 763  414 54,3  48 6,3 13  3 
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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 1329  1243  47,8 0  0 0 

1.B 738  1019 42,5 0  0 0 

1.C      1086 1299 46,4 0 0 0 

1.D 1170  1369 59,5 0  0 0 

2.A 755  842 29.0 0  0 0 

2.B 1107  804 33,5 0  0 0 

2.C 970  1294 51,8 0  0 0 

2.D 918  664 26,6 0  0 0 

3.A 669  702 29,6 0  0 0 

3.B 1061  1046 41,8  0 0 0 

3.C 1114  1190 45,8  0 0 0 

3.D 831  1140 49,6 0  0 0 

4.A 1020  1335 47,7  0 0 0 

4.B 668  874 41,6 0  0 0 

4.C 665  557 22,3 0  0 0 

4.D 605  826 45,9 0  0 0 

5.A 942  1308 50,3 0  0 0 

5.B 870  1407 54,1 4  0 0 

5.C 993  1472 54,5 0  0 0 

5.D 1131 1114 41,6 0 14 0,5 

Celkem 

1.st. 

18698  21491  43,0 4  14 0,03 

6.A 711  1135 45,4 0 0 0 

6.B 953 1746 75,9 0 41 1,8 

6.C 1461 1643 74,7 124 106 4,8 

7.A 1431 1595 57,0 0 0 0 

7.B 1922 1952 72,3 0 0 0 

7.C 1319 1829 70,3 3 49 1,9 

8.A 1347  1702 94,6 2 3 0,2 

8.B 1250 1459 63,4 0 14 0,6 

8.C 1319 2196 115,6 2 12 0,6 

9.A 2071 2536 97,5 0 0 0 

9.B 1549 1943 74,7 1 29 1,1 

Celkem 

2.stupeň 

15447  19482  74,1 136  254 1,0 

Celkem 34145 40973   53,7  140 268 0,4 
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Příloha č. 3:  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    1  0 

 

 

Počet žáků – k 30.6.2012 

 Chlapci Dívky Celkem 

1.stupeň  271 231 502 

2.stupeň  141 123 264 

celkem  412 354 766 

 

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 

 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.zs-mpb.cz/
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Hospodaření organizace: 
 

1. Prostředky přidělené KÚ 

 

Provozní dotace celkem   25 338 704,-    

 

Z toho na mzdy :  18 520 376,-   

Odvody:       6 464 773,-   

 

2. Prostředky přidělené MÚ 

 

 Provozní dotace celkem     5 747 000,-     

   

  Z toho na energie:    2 453 946,40    

  Opravy a údržba:                 679 703,80   

 

 

3. Vedlejší hospodářská činnost 

 

   Tržby a výnosy celkem        542 221,97    

 

 

4. Fondy 

 Počáteční stav Tvorba Čerpání Konečný stav 

Odměn  135 094,33 26 000,-          0,- 161 094,33 

Rezervní  191 499,04 59 577,90          0,- 251 076,94 

Reprodukce    91 060,90   1 232,- 75 600,-   16 692,90 

Komentář ředitele    

 

 

 

5. Granty a dotace MŠMT 

Název Částka 

EU OPVK – Peníze do škol  1 442 314,80 

  

Komentář ředitele:   

 

 

 

6. Granty a dotace KÚ 

Název Částka 

Protidrogová prevence  59 599,- 

  

Komentář ředitele: 
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7. Granty a dotace z rozpočtu města 

Název Částka 2012 Částka 2013 

Poznávací zájezd žáků do Londýna  40 000,-  - 

Klub mladých diváků  10 000,-   5 000,- 

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

   

Komentář ředitele: 

 

 

 

8. Inventarizace majetku 

 

Dlouhodobý hmotný majetek     528 502,- 

Dlouhodobý drobný nehmotný majetek     212 200,60 

Dlouhodobý drobný hmotný majetek  7 901 488,54 

Umělecká díla                0,- 

Celkem  8 642 191,14 

 

 
 

  
 


