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Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2015/16  podle § 10, odst. 3 Zákona 

č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon) a § 7 Vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých 

záměrů, výročních zpráv.  

Zpráva projednána pedagogickou radou dne   1. 9. 2016 

 

Ředitel školy: Mgr. Jaroslav Kužel 

  

 

 

 

Schváleno Školskou radou při ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice dne 26. září 2016. 
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1. Základní údaje o škole 
 

1.1  Základní údaje o škole 
 

Název školy Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice 

Adresa školy Školní 900, 277 11 Neratovice 

IČ 495 16 256 

Bankovní spojení 461 432 359/ 0800 

DIČ --- 

Telefon/fax 315 68 20 67 - 8 

E-mail skola@zs-mpb.cz 

Adresa internetové stránky www.zs-mpb.cz 

Právní forma Příspěvková organizace 

Identifikátor právnické osoby 600 047 407 

Název zřizovatele město Neratovice  

IČ 00 237 108.  

Adresa: Kojetická 1028, 277 11 Neratovice  

Součásti školy Základní škola 

Školní družina 

Školní jídelna 

IZO ředitelství  049 516 256 

Vedoucí a hospodářští 

pracovníci 

Mgr. Jaroslav Kužel  -  ředitel školy 

Mgr. František Štěrba – zástupce ŘŠ pro II. stupeň 

Mgr. Kateřina Kořanová - zástupce ŘŠ pro I. stupeň 

Miloslava Vaňková – ekonom 

Lucie Fialová – hospodářka, sekretářka 

Jana Svobodová  -  vedoucí školní jídelny 

Zbyněk Kratochvíl  -  školník 

Místa poskytovaného 

vzdělávání nebo školských 

služeb 

1. Školní 900, 277 11 Neratovice 

2. Dr. E. Beneše 1034, 277 11 Neratovice 

 

1.2  Součásti školy 
 

součásti školy kapacita 

Základní škola 918 

Školní družina 210 

Školní jídelna ZŠ 750 

 

 

1.3.   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. Vzhledem  

k tomu, že docházku do naší školy ukončilo dítě jednoho ze zástupců rodičů, proběhly 

doplňující volby.    
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Na škole existuje Sdružení rodičů, které je tvořeno ze zástupců rodičů žáků. Ke konci 

kalendářního roku 2015 proběhla transformace tohoto sdružení na zapsaný spolek.  

 

1.4.  Materiálně-technické podmínky školy 

 

Naše škola je umístěna ve dvou budovách. V odloučeném pracovišti – tzv. Školičce - 

se v letošním školním roce nachází 5 kmenových tříd – 4 první třídy a jedna druhá třída, 

tělovýchovný sálek, jídelna, víceúčelový sálek. Současně se zde nachází 5 oddělení školní 

družiny. 

Na hlavní budově je umístěno zbývajících 28 tříd prvního i druhého stupně a čtyři 

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, 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 prvních měsících školního roku ještě probíhaly dokončovací práce na Školičce, 

stejně jako odstraňování nedodělků a odstraňování závad.  

 Obdobně se ještě dodělával okapový chodníček u nově postaveného domku na nářadí 

a následné terénní úpravy okolí. 

 

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

1.  Oprava prasklého překladu u vstupu do tělocvičen  

2.  Rekonstrukce osvětlení – Školička a přístavba školy  

3.  Malování  

4. Výměna venkovních vchodových dveří u skladu učebnic 

 

Taktéž proběhly další drobné opravy, jako například opravy žaluzií, atd.  

Byly zakoupeny židle do dvou tříd a žákovské lavice do jedné třídy. 

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

židlí. 

 

 

2.  Obecné podmínky vzdělávacího procesu 

 
2.1.  Obor základního vzdělávání a vzdělávací program 

 
Škola poskytuje obor základního vzdělávání 79-01-C/01 Základní škola. 
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V letošním roce jsme na celé škole pracovali podle našeho vlastního Školního vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání „Škola pro život – škola pro všechny“, č.j.: 463 / 2015. 

 

 

2.2. Sportovní třída 

 
V letošním školním roce se opět po roce podařilo otevřít v šestém ročníku novou třídu  

se sportovním zaměřením. Z přihlášených žáků, kteří splňují požadavky sportovní, 

prospěchové i kázeňské, byl sestaven nový kolektiv. Na tyto žáky jsou kladeny zvýšené 

nároky a navíc se u nich 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.   

Dvě třídy se sportovním zaměřením –  8.A a 6.A, absolvovaly 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.    - I. Javorská 

PK  Př - Ch     - R. Koprnická 

PK  předmětů společenskovědních  - 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 - J. Šafářová   

 správce učitelské knihovny - K. Chalupová 

 kronikář   - M. Novotná 

 metodik prevence  - J.  Šnýdlová 

 dopisovatel   - F. Štěrba 

 správce ICT   - L. Čemusová 

 koordinátor EVVO  - J. Horáková 

 

 Na prvním stupni byly ustanoveny vedoucí učitelky jednotlivých ročníků z řad 

nejzkušenějších pedagogů.  

 

1.třídy  -     M. Novotná    

            2.třídy  -      E. Pavlínová 

 3.třídy  -      R. Foglová 

4.třídy  -      A. Palečková 

5.třídy  -      I. Čiháková 
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2.4. Nabídka volitelných předmětů a kroužků 
  

 V rámci volitelných předmětů, které jsou zahrnuty v učebním plánu 7. - 8. ročníku, 

škola nabízela následující předměty: 

 

7. ročník: Společenskovědní seminář      

   Literární seminář       

  Informační výchova       

  Cvičení z matematiky hrou      

Sportovní hry - dívky       

 Sportovní hry –  chlapci 

 

 8. ročník:  Výpočetní technika 

 

V rámci předmětu pracovní činnosti se vyučovalo: 

 

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 

                                   Svět práce   

  
 

3.  Personální údaje 
 

3.1. Základní údaje o pracovnících školy 

 
V tomto školním roce na škole pracuje celkem 85 zaměstnanců, z toho 25 na prvním stupni,    

27 na stupni druhém, 9 ve školní družině, 10 ve školní jídelně, 8 uklízeček, hospodářka - 

sekretářka,  ekonomka - mzdová účetní a školník, 2 asistentky pedagoga a 1 vrátný. Dalších 6 

pracovnic je na mateřské dovolené. 
 

    Pedagogičtí pracovníci    Nepedagogičtí pracovníci               Celkem 

Fyzických          Přepočtených Fyzických          Přepočtených  Fyzických        Přepočtených 

63 56,01 22 20,44 85 76,45 

 

 

3.2.  Údaje o pedagogických pracovnících 

  
Pedagogičtí pracovníci podle vzdělání a pohlaví  -  31. 12. 2015 

  

Dosažené vzdělání  muži ženy celkem % 

Základní - - - - 

Vyučen - - - - 

Střední odborné - - - - 
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Úplné střední - 16 16 25 

Bakalářské  - 6 6 10 

Vysokoškolské nepedagog. - - - - 

Vysokoškolské pedagog. 4 37 41 65 

Celkem 4 59 63 100 

 

Trvání pracovního poměru ve školství – k 31. 12. 2015 

 
Doba trvání Počet % 

Do 5 let 8  13 

Do 10 let 7 11 

Do 15 let 7 11 

Do 20 let 3 5 

Nad 20 let 38 60 

Celkem 63 100 

 

3.3. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve 

výuce 

 
Deset našich kolegyň si doplňuje předepsané vzdělání studiem na vysoké škole. Dvě 

z nich v průběhu roku úspěšně dokončily studium. 

   

 Všichni ostatní učitelé splňují předepsané požadavky vyplývající ze zákona  

č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnícících. 

 

 

3.4.  Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

 
 Pedagogičtí pracovníci podle věku a pohlaví – k 31. 12. 2015 

  

  

 

muži Ženy celkem % 

Do 20 let - - - - 

21 až 30 let - 9 9 14 

31 až 40 let - 8 8 13 

41 až 50 1 23 24 38 

51 až 60  3 11 14 22 

61 a více - 8 8 13 

Celkem 4 59 63 100 

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

Nepedagogičtí pracovníci podle vzdělání a pohlaví  -  k 31. 12. 2015 

  

Dosažené vzdělání  muži ženy celkem % 

Základní -  3 3 13 

Vyučen 1 13 14 65 

Střední odborné 1 1 2 9 

Úplné střední - 3 3 13 

Vyšší odborné  - - - - 

Vysokoškolské nepedagog. -  - - - 

Vysokoškolské pedagog. - - -   

Celkem 2 20 22 100 

 

 

4.  Počty žáků 

4.1. Počty žáků školy – k 30.6.2016 

 
třída počet žáků z toho 

chlapců 

z toho dívek 

1.A 28  15 13 

1.B 27 14 13 

1.C 23 12 11 

1.D 23 11 12 

2.A 25 15 10 

2.B 24 12 12 

2.C 27 13 14 

2.D 24 13 11 

2.E 24 13 11 

3.A 29 17 12 

3.B 26 15 11 

3.C 27 14 13 

4.A 25 16 9 

4.B 25 12 13 

4.C 28 15 13 

4.D 22 12 10 

5.A 28 15 13 

5.B 26 15 11 

5.C 25 13 12 

5.D 28 15 13 

6.A 28 16 12 

6.B 23 16 7 

6.C 25 16 9 

6.D 28 16 12 

7.A 26 12 14 

7.B 28 13 15 

7.C 26 10 16 

8.A 26 11 15 

8.B 23 11 12 
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8.C 22 11 11 

8.D 20 10 10 

9.A 25 16 9 

9.B 29 18 11 

Celkem 843 453 390 

Celkem 1.stupeň 514 277 237 

Celkem 2.stupeň 329 176 153 

  

4.2.  Zápis k povinné školní docházce 
 

Zápis do prvních tříd se konal 12. a 13. února.  I v letošním roce se opět konaly zápisy 

v obou neratovických školách ve stejném termínu.  K zápisu na naši školu se dostavilo celkem 

112 dětí.    

Postupně zažádalo 29 dětí prostřednictvím svých rodičů o odklad.  Procento dětí, 

jejichž rodiče žádají odklad povinné školní docházky, neustále vzrůstá.  

V září tak nastoupí do čtyř prvních tříd 83 nových žáků.  

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

Beneše 1034. 

 

      

4.3. Výsledky přijímacího řízení   2015/2016 
 

Přijímací zkoušky se konaly 15. dubna – čtyřleté SŠ, 18.dubna – osmiletá gymnázia – 

(pilotní ověřování organizace přijímacích zkoušek) a dále od 22. dubna do 30. dubna 2016. 

Z celkového počtu 108 dětí v pátých třídách se k přijímacím zkouškám na osmiletá 

gymnázia přihlásilo 28 žáků.  Přijato pak bylo 14 žáků, tj. 50 %  z 28 přihlášených a 12,9 % 

z celkového počtu žáků pátých tříd. Všichni žáci odcházejí studovat na místní osmileté 

gymnázium.  

Z 9. tříd vychází v letošním školním roce celkem 54 žáků.  51 žáků bylo přijato 

v 1.kole, tři žáci byli přijati v druhém kole.     

 Z osmých tříd vychází 7 žáků.    

  Ze sedmých tříd vycházejí 3 žáci. 

  Jednomu žákovi bylo schváleno prodloužení školní docházky. 

 

Rozmístění vypadá následujícím způsobem:  

Údaje o vycházejících žácích, počty přijatých žáků ke dni 30. 6. 2016. 
 

 Přijatí 

Gymnázia, lycea 8 

SOŠ a SPŠ 25 

Soukromé SŠ 5 

ISŠ   4-leté 2 

UO 14 

Žáci vycházející ze 7.a 8.třídy 10 

Víceletá gymnázia 8-letá 14 

Víceleté konzervatoře 0 

Víceletá gymnázia 7-letá  0 
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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 letošního školního roku   se žáci 4. tříd  zúčastnili  Výběrového zjišťování 

výsledků žáků 2015/2016 – PIRLS – Testování úrovně čtenářské gramotnosti.   

 
Škola předala žákům osmých tříd nabídku firmy SCIO na placené testování "Příprava na 

přijímací zkoušky". Této nabídky využilo osm žáků, kteří individuálně absolvovali online test 

z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Testování nabídlo žákům 

možnost ověřit znalosti před přijímacími zkouškami, které je čekají v příštím školním roce. 

 

Škola zakoupila všem žákům školy přístupová hesla pro portál www.proskoly.cz. Tím každý 

žák získal vlastní přístup k různým znalostním testům. Pod dohledem vyučujícího v rámci 

předmětu svět práce v 8. ročníku žáci na tomto portálu vyplňovali test výběru povolání a 

analyzovali jeho výsledek. 

 

V měsíci únoru Národní ústav pro vzdělávání testoval 16 náhodně vybraných žáků 6. tříd. 

Jednalo se o průzkum jejich jazykových dovedností. Výsledky byly následně ústavem interně 

zkoumány.  

 

V měsíci listopadu se vybraní žáci zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan. V kategorii Kadet 

se nejúspěšnějším řešitelem stal Vojtěch Chalupa ze třídy 8.A, žák naší školy. 

 

V březnu se všichni žáci 2. až 8. tříd zúčastnili soutěže Matematický klokan. V kategorii 

Cvrček se nejúspěšnějším řešitelem v našem okrese stala žákyně Marie Hladíková ze třídy 

3.A. V kategorii Klokánek se na třetím místě umístila žákyně Lucie Jonášová ze třídy 5.B.  

Celkový přehled o prospěchu a chování za 2. pololetí školního roku 2015/16 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 postupný mírný růst počtu zameškaných omluvených hodin na žáka. Tento počet se 

pohybuje kolem 60 hodin za pololetí na prvním stupni a kolem 70 hodin na druhém stupni, 

což je poměrně vysoká hodnota. Důvodů je několik. V první řadě je to možnost omlouvat 

absenci dítěte rodiči bez lékařského potvrzení, což je některými žáky a jejich rodiči 

zneužíváno. Když pomineme samotné nemoci dětí, tak jsou to zejména rodinné rekreace 

v průběhu školního roku, ale i vlastní sportovní aktivity či sportovní soustředění oddílů, které 

jsou dětmi navštěvovány. Ruku v ruce s počtem zameškaných hodin jdou potom i problémy se 

zvládnutím učiva u některých žáků.  

  

http://www.proskoly.cz/
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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. V každé skupině bylo zařazeno 10 – 12 

žáků. 

 

6.   Hodnocení žáků – úrazy 

 

6.1. Počet úrazů 

 
Počet záznamů v knize úrazů 19 

Počet odeslaných záznamů o úrazech 12 

 

6.2. Vyhodnocení úrazů 

 
Místo úrazu Počet úrazů 

V hodinách tělesné výchovy 10 

V ostatních vyučovacích předmětech 2 

Výlety a exkurze - 

Lyžařské kurzy - 

Výuka plavání - 

Přestávky ve škole 6 

Školní družina a klub 1 

Šatny - 

Sportovní kurzy - 

 

 

7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 
 V samotném počátku měsíce září se uskutečnil seznamovací výlet nových 6. tříd. Pak již 

následovaly následující akce: 

říjen :  6. třídy  -          Městská policie -  prevence, bezpečí, kyberšikana  

                        6. třídy  -           kamerový systém města Neratovic  

    7. třídy  -  projekt Zdravý životní styl ( životní hodnoty a vztahy ve  

                                                           třídě) 

                       3. třídy             - Peer program        
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listopad           4. třídy            -           Peer program            

prosinec      4. - 6. třídy - návštěva Městské policie  -  pyrotechnika 

       7. třídy             - Semiramis   

leden              9. třídy     -  sebeobrana Trivis               

březen        7. třídy            -  SEMIRAMIS 

                        3. třídy             -         Peer program 

květen     9. třídy   - Hrou proti AIDS 

                      - výcvik Peer aktivistů 

                       4. třídy         -         Peer program 
 

Na prvním stupni proběhly následující  besedy s Městskou policií: 

1., 2. a 4. ročník  –  Zásady bezpečného chování a šikana 

5. ročník              – Sebeobrana 

    Nebezpečná pyrotechnika 
 
 
 

8.  Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)   

  
Název vzdělávací aktivity Počet zúčastněných pracovníků 

Rozvíjení jazykových schopností - logopedie                    3 

Rozvíjíme matematickou gramotnost 1 

Kreativní témata a jejich praktické využití 1 

Hodnocení žáků a specifičnost hodnocení u žáků s SPU, 

SPCH 

1 

Poznávání neživé a živé přírody prostřednictvím pokusů 1 

Vzdělávání žáků - cizinců v praxi škol 1 

Nekázeň u žáků a její prevence 1 

Efektivní metody výuky - Čtenářská dílna 5 

Dekace textilu ve škole 2 

Čeština z druhé strany, jak ji učit děti-cizince I. 1 

Bezpečné zacházení s chemickými látkami a s přípravky ve 

školách 

1 

Sfumato (splývavé čtení) anebo Čtení pro všechny děti 1 

Moderní metody výuky o holocaustu  2 

Žák s problémovým chováním 1 

Tablety a jejich využití při výuce přírodovědných předmětů 2 

Letní škola češtiny pro 1. stupeň  3 

Výjezdní seminář pro ředitele škol 2 

Školská legislativa – aktuální změny 1 

Věda má budoucnost 1 

Škola dotykem ŽIVĚ 2 1 

Elixír do škol 1 
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9.  Průběh školního roku, změny a dosažené výsledky 
 

Nový školní rok byl zahájen v řádném termínu – tj. 1. září, všichni pedagogičtí i 

nepedagogičtí pracovníci nastoupili do zaměstnání.  

 

 
 

Žáci 1. tříd vstoupili do nově zrekonstruované školní budovy, tzv. Školičky. 

Dokončovací práce však zejména v okolí školy probíhaly ještě v průběhu celého září. Vlastní 

výuka a chod školy a školní družiny na tomto odloučeném pracovišti tím však nebyly citelně 

ovlivněny. 

 

 
 

Ještě v průběhu měsíce září se měli žáci 1. tříd možnost seznámit na adaptačním 

kurzu, který se konal v Doksech a kterého se zúčastnily všechny 4 třídy se svými učitelkami. 
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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 metodikem prevence, výchovným poradcem a třídními učiteli. Během 

intenzivního programu byl kladen důraz na utvoření třídního kolektivu a vzájemné poznání 

dětí i učitelů. 

 

V září proběhlo v naší školní jídelně natáčení televize Stream s redaktorem J. Tunou. Téma 

reportáže bylo Zdravá strava ve školních jídelnách a stravovací návyky dětí. Je potěšitelné, že 

jsme byli vybráni jako škola, kde se snaží ve školní jídelně o pozitivní změnu. 

 

 
 

Koncem září navštívili naši školu zástupci ČŠI. Cílem jejich návštěvy byla tvorba 

nástrojů hodnocení hodin matematiky. Společně s ředitelem školy byli přítomni na několika 

hodinách matematiky na prvním i druhém stupni, které pak společně důkladně analyzovali.   

 

V listopadu jsme uspořádali 1. ročník soutěže ve střelbě ze vzduchové pušky pro 

základní školy našeho regionu. Celá akce proběhla ve spolupráci s AVZO Neratovice a TJ 

Neratovice, která nám poskytla sportovní halu. Pro mnoho střelců, i z těch vyšších ročníků, to 
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bylo něco úplně nového. Bylo třeba se naučit a zapamatovat si, jak správně držet zbraň, jak 

nabíjet, jak správně zalehnout, jak zamířit, atd. Celá akce se setkala s velkým zájmem všech 

zúčastněných. 

 

 
 

V pátek  4. 12. 2015 se v jídelně školy uskutečnilo zajímavé pracovní odpoledne 

rodičů, dětí a učitelů. Cílem setkání bylo vyrobit vánoční dárky a dekorace. Celé akce se již 

tradičně zúčastnil velký počet zájemců. Tato dílna navazovala na Neratovický adventní 

jarmark, který se konal 29. listopadu a kterého se naše škola účastnila jak prodejem 

žákovských výrobků, tak i kulturním vystoupením.   
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Na základě vždy velmi pozitivního ohlasu z řad žáků i jejich rodičů jsme se rozhodli 

uspořádat obdobné setkání i u příležitosti velikonočních svátků. I tato akce se vydařila a opět 

přivedla do školy i celou řadu rodičů.  

 

 
 

V lednu se uskutečnily jeden běh lyžařského výcvikového kurzu pro žáky 7. tříd. 
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V lednu též proběhl na naší škole Den otevřených dveří. Početní mladší i starší návštěvníci 

mohli zhlédnout třídy i odborné pracovny na hlavní budově a prohlédnout si areál prvních tříd 

– tzv. „Školičku.“ Ve všech pracovnách byl pro děti a jejich rodiče připraven zajímavý 

program. Nově jsme tento den spojili i s ochutnávkou jídel ve školní jídelně. Zejména tato 

část se těšila velkému zájmu rodičů a jejich dětí. 

 

 
 

Další vzácná návštěva poctila naši školu 8. února. Už podruhé nás navštívila paní doktorka 

Michaela Vidláková, pamětnice holokaustu. Coby šestiletá dívka se ocitla v Terezíně a prožila 

tu tři roky plné utrpení a strachu ze smrti. O své děsivé zkušenosti se přijela podělit se žáky 

devátých tříd naší školy. Ti bez dechu poslouchali nesmírně strhující vyprávění a na závěr 

paní Vidlákové spontánně zatleskali. 
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Druhým rokem působí na škole pod vedením pí uč. Vítkové žákovský parlament.  Žáci 5. až 

8. ročníku zvolili dva zástupce každé třídy, kteří v průběhu školního roku předávají své 

návrhy na schůzkách žákovského parlamentu. Všechny návrhy se projednávají s vedením 

školy a zástupci tříd jsou následně informováni o výsledcích jednání.  

V jarních měsících pak proběhl na přání žáků druhý ročník soutěže ve stolním tenise, do které 

se zapojili žáci 4. až 9. tříd. Začaly vycházet i školní noviny pod názvem „BOŽINOViny“. 

Některé návrhy zástupců byly přijaty ze strany vedení školy už během školního roku, několik 

podnětných návrhů je v současné době v jednání.  

V dubnu každoročně probíhá 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 nezapomínáme ani na chování v případě vyhlášení 

mimořádné situace či v případě povodní.    

V minulém roce jsme zahájili spolupráci se školou v dánském Farunu. V průběhu 

školního roku si žáci vyměňovali své osobní profily a vzájemné kontakty, pro dánskou školu 

jsme převedli část našich webových stránek do anglického jazyka a na závěr školního roku 

jsme odeslali tři obsáhlé prezentace -  první o tom, jak naše škola slavila Den Země, druhou o 

Karlu IV. a třetí o J. A. Komenském. Všechny prezentace byly zpracovány žáky školy pod 

dohledem učitelů.   

 V pátek 3. června  se  na  hřišti naší školy konala oslava Mezinárodního dne dětí. Žáci 

5. tříd si připravili mnoho soutěží pro své mladší spolužáky z 1. až 3. tříd. Namátkou jmenuji: 

hod na koš, pyramida, překážková dráha a další.   V letošním roce jsme opět spolupracovali i s 

AVZEM, který si pro děti připravil ukázku funkčních modelů tahačů a modely letadel. 

  

Pro žáky 4. tříd letošní Den dětí  připravila Městská policie Neratovice s dalšími 

spolupořadateli a sponzory u lobkovického zámku. Děti soutěžily v různých disciplínách, 

mohly si též prohlédnout ukázky vojenských předmětů a modelů aut a letadel.   
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V měsíci květnu se konaly přijímací zkoušky do třídy se sportovním zaměřením. 

V letošním roce se přihlásilo množství sportovně nadaných dětí, a proto se těšíme, že opět po 

roce budeme mít opět možnost otevřít tuto třídu, aniž bychom byli nuceni ustoupit od 

požadavků, které k přijetí dětí do této třídy vyžadujeme.  

 

Počátkem měsíce června jsme si opět připomněli výročí narození Ing. M. Plesingera-

Božinova položením květin na jeho hrob na lobkovickém hřbitově.  

 

 

 V průběhu roku opět pokračovala realizace venkovní zahrady – arboreta. Bohužel 

musíme opětovně konstatovat, že obyvatelé města si z  této naší venkovní zahrady dělají 

samoobsluhu – opakovaně se ztrácejí některé stromy a keře. Vynaložená práce i finance 

samozřejmě mrzí nás všechny.  

 

Pro jedenáct tříd prvního stupně byla realizována škola v přírodě. Zúčastnilo se celkem 257 

dětí. 

 

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 dva žáci.  Jeden byl ukrajinské a druhý ruské národnosti.  

 

 I v letošním roce jsme působili jako partnerská škola vydavatelství FRAUS. Ve škole 

byla instalována mobilní knihovna, která poskytovala k nahlédnutí téměř všechny tituly           

( převážně učebnice ) tohoto vydavatelství.    

 

V letošním roce pokračoval odběr školního dotovaného mléka pomocí automatů od 

společnosti COME vending s.r.o. – projekt Happysnack .  Žáci tak mají možnost pomocí 

předplacených kreditních karet vybírat z celé škály nabízených mléčných výrobků. 

V posledních letech je nabídka navíc rozšířena o ovoce a cereální výrobky. 
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V průběhu školního roku byly vyhlášeny dva ředitelské dny. Oba v měsíci prosinci 

z organizačních důvodů.   

 

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

Čtyři studentky učitelství pro první stupeň a tři studentky místního gymnázia, které chtějí 

pokračovat ve studiu na pedagogických fakultách. Pro nás je potěšitelné, že je stálý zájem o 

konání praxe v naší škole. Zároveň je potěšitelné i zjištění, že jedna ze zmiňovaných 

studentek nastoupí od září na naši školu. 

 

 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 už nejen u pí učitelky Mgr. Ireny Čihákové či Mgr. Anny Antonové, ale i u 

dalších kolegyň.  

 

 Ke konci školního roku odcházejí dvě kolegyně –  u obou se jedná o ukončení 

smlouvy na dobu určitou. V průběhu školního roku odešly dvě kolegyně na mateřskou 

dovolenou. K výměně dojde i ve školní družině. Vzhledem k návratu kolegyně z mateřské 

dovolené odchází jedna pracovnice, které skončí pracovní poměr na dobu určitou.   

 

  Do školy nastoupí od nového školního roku tři nové učitelky, jedna se vrací po 

mateřské dovolené.    

 

 

10. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

10.1.  Údaje o významných mimoškolních a mimovýukových aktivitách      

                         
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 čtvrtým rokem sbíráme víčka od PET lahví.  

V letošním roce bylo sebráno 550 kg.     

 

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 třikrát a řešila problémy 

dvou žáků. Problémy dalších několika žáků již přesahovaly možnosti a kompetence školy, a 

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

Neratovice. 

 

V letošním školním roce byly podány celkem 2 nové žádosti o vyšetření v PPP Mělník. 

Řadu dalších vyšetření si zařizují rodiče samostatně. Dále bylo podáno 12 žádostí o přešetření 

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

Rodiče využívají možnost zvolit si jakoukoliv PPP v ČR, SPC a nově i NÚV – národní ústav 

pro vzdělávání.  
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Ke konci školního roku je na škole celkem 52 žáků, kteří mají doporučení k integraci. 

 

Již jedenáctým 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 škole a zdravotní péče. Vzhledem 

k věku dítěte jde o částku  6 000,- Kč. 

V našem případě se jedná o indickou dívku jménem Anitha Alfonsa Vallathungara. Celou 

potřebnou částku pravidelně získáváme prostřednictvím sběrových akcí. 

 
 

Pravidelně spolupracujeme se sociálním odborem MÚ Neratovice. Společně s ním řešíme 

nejzávažnější problémy dětí. Dlouhodobě problematičtí žáci mohou být umístěni na 

dvouměsíční diagnostický pobyt do Střediska výchovné péče Klíčov.  Na základě společného 

postupu tohoto odboru a školy byli v průběhu školního roku takto umístěni dva žáci.  

 

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

dobré úrovni. 

 

Na škole funguje odloučené pracoviště Pedagogicko-psychologické poradny v Mělníku. 
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Výčet dalších aktivit: 

 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.  Když je v pekle neděle                                     Praha 

   Kapka medu pro Verunku    Praha 

   Malostranská pohádka    SD Neratovice 

2.tř.  Kubula a Kuba Kubikula    Praha 

4.tř.  Když je v pekle neděle                                   Praha 

5.tř.  Mary Poppins                                      Praha 

   

 filmová představení:   

 1. – 5.tř. Bella a Sebastian     Neratovice 

   Doktor Proktor     Neratovice  

 6.- 9. tř. Husí kůže      Neratovice 

 

 besedy:      

1. a 4. tř.    Městská knihovna                                              

   

4. třídy   Svět ticha     SD Neratovice 

5. - 7.třídy  Zdravé děti 

6. tř. - dívky  „Čas proměn“ – beseda o dospívání  

6.třídy   Beseda s Ing. Kozlovou o vodě 

6.A, 8.A  Den komiksu – knihovna SD 

8.A, 9.A  Správná výživa sportovců 

8.B   Chemie a životní prostředí – Ekol.centrum Kralupy nad Vltavou 

9. tř.   Beseda s pamětnicí holocaustu    

   

 výukové programy: 

 2. tř.   Keramická dílna 

4. A   Karel IV.      Mě knihovna   

 4. – 5. tř.  Zemědělství žije                    

 1., 2. tř.  Včelařství     Praha   

 2., 4. a 5.tř.  Bubnování v kruhu     

 5.- 7. tř.   SHŠ Pernštejni: Přemyslovští králové 

 7. B   Policie ČR – Den bezpečí 

 8.ročník  IQ Landia      Liberec 

 9. ročník  Hrou proti AIDS    DDM  Neratovice 

      

 koncerty: 

1. tř.   vánoční koncert ZUŠ                              ZUŠ Neratovice 

1. a 3.ročník  vých. koncert – Hudební škatulky      DDM Neratovice 

4 - 9.tř.  vých. koncert – Vývoj pop. hudby         DDM Neratovice 

3., 4. a 5.ročník Severočeská filharmonie       kino  Neratovice 

  

 

 projekty: 1. – 5. třídy - Den CO 

   1. – 5. třídy - Dopravní výchova 

   1. – 5.třídy - Adoptuj si své rajče 
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  1.třídy      -  Den zvířat 

                                     Vládce úlu 

                                    Masopust 

    Čarodějnice 

                                    Den Země 

                                    Den stromů 

     Noc s Andersenem 

  2.třídy       -   Den zvířat 

Den stromů 

    Jaro v naší třídě   

     Rok se zvířátky   

           3.třídy     Den Země 

    Den zvířat 

    Den stromů 

                     4. třídy         Noc s Andersenem 

    Den stromů  

                                          Putování časem a českou zemí - celoroční                    

5.třídy      Den stromů 

    Noc s Andersenem 

    Karel IV. 

 

  1. – 9. třídy  Food Revolucion Day                            

  1.- 9. třídy Den Země, vody a zdravé stravy  

  8. třídy   školní informační kanál – volba povolání 

  8.A  Fyzika – vzduchové a vodní rakety 

  8.A  finanční gramotnost 

  8.A  Vzduchové rakety - fyzika 

  8.A, 9.A Dnešní finanční svět – Finanční svoboda 

  8. – 9.třídy  energetická gramotnost - ČEZ 

  9. třídy  Prevence HIV hrou 

    TRIVIS: sebeobrana, prevence kriminality 

  9.roč. – výběr Paměť národa – zpověď pamětníka  

 

 Výtvarné soutěže a aktivity 

    Návrh šperku 

   Marťanská škola 

  

 Exkurze a výlety:    

  

I. stupeň 1. ročník  Liberec 

     Sedmihorky 

     Hasiči Spolana Neratovice  

  2. ročník  hasiči Spolana Neratovice 

     Botanická zahrada Praha 

     Zámek Loučeň 

  3. ročník  IQlandia Liberec 

  4. ročník  farma Byškovice 

     Muzeum rekordů Pelhřimov 
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      Korunovační klenoty Praha 

      Libochovice – Karel IV. 

Praha vánoční 

Říp           

  5. ročník  Pražský hrad 

Praha vánoční 

Židovské muzeum Praha 

Zoopark Zelčín 

Lasergame Liberec    

 cyklovýlet Brandýs nad Labem  

 

II.stupeň:          6. ročník   seznamovací adaptační výlet Mšeno 

  6. A    cyklovýlet Ovčáry 

6. C    Český ráj    

  7. ročník   ZOO Praha 

7. A    Muzeum voskových figur Praha 

7. B    Letiště V. Havla Praha 

7. B    Lanové centrum Praha 

7. C, 8. C   Bartošova Pec u Turnova 

8. B, D, 9. A   Terezín 

7. B C    Česká televize – Kavčí Hory 

7. ročník   Letiště V. Havla Praha 

7. – 9. ročník - výběr  IQ park Liberec 

8. A    Stará Boleslav 

8. B – výběr   Český meteorologický institut Praha 

9. B    Lobkovice 

         

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

    Beseda  pro 9. ročník se studenty SSŠVT  Praha 

    Exkurze – SŠLVT Odolena Voda 

    Beseda se studenty SPŠ strojnická Betlémská, Praha 1 

     

 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   -  46 žáků  z druhého stupně. 

 

 sběr starého papíru  -   září, prosinec, březen, červen  – sebráno 15 960 kg, 15 680 kg, 

18 140 kg  a  14 020 kg. 

       

  Den plný her -  3. 6. – ke Dni dětí -  ve spolupráci s městskou policií, AVZEM,   

   klubem modelářů, atd.   -   1. stupeň  

 

 Rozloučení se školou – závěr školního roku, rozloučení s žáky 9. tříd, ocenění                     

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

Neratovicích, účast rodičů a  veřejnosti. V letošním roce se konalo opět pouze jedenkrát, i 

když zájem veřejnosti o mnoho překračuje kapacitu velkého sálu SD. 
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V rámci environmentální výchovy se žáci prvního i druhého stupně zapojili do aktivit 

spojených se Dnem Země, Dnem vody a Dnem zdraví. Uskutečnila se přednáška ing. 

Kozlové, tiskové mluvčí Středočeských vodáren v Kladně, o významu a dnes již vzácnosti 

vody.  

 

Škola je již druhým rokem zapojena do programu Skutečně zdravá škola. V rámci tohoto 

programu ve škole proběhla celá řada akcí: 

 zřízení salátového pultu ve školní jídelně 

 výtvarná soutěž o výzdobu školní jídelny 

 zřízení facebookových stránek 

 ochutnávka obědů a smoothie pro rodiče v rámci třídních schůzek  

 účast na konferenci Skutečně zdravé školy na Magistrátu hlavního města Prahy  

 soutěž s Mimoněm o největšího jedlíka zdravých jídel  

 přednáška o výživě v 6. a 7. třídách - tzv. Program „Zdravé děti“ 

 seminář na téma Sportovní výživa pro žáky 8. a 9. tříd se sportovním zaměřením 

s výživovým poradcem Jakubem Přibylem   

 sestaven přehled o používaných potravinách ve školní jídelně 

 projekt „Den zdraví“ – v prvních třídách bylo představeno žákům, odkud pocházejí 

suroviny na výrobu koláče,  ochutnávka ovoce a zeleniny, poznávání obilnin a 

luštěnin. Současně se vařily se ovesné palačinky. Některé třídy navštívili  farmu  

v Zelčíně  

 beseda s žáky 4.C a 5.C v rámci projektu „Zemědělství žije“ – rostlinná a živočišná 

výroba   

 účast na natáčení videoklipu Materska.com na propagaci programu SZŠ   

 zapojení do projektu MZČR  „Solme s rozumem“ – měření soli 

 přednáška o zdravé výživě v 4. a 5. třídách v rámci programu „Zdravé děti“ 

 adopce rajčátek v rámci projektu Ovoce do škol 

 zapojení do Food Revolution Day – celoškolní projekt o zdravém jídle, natáčení 

vlastního videoklipu žákem Lukášem Zacharou, účast na happeningu FRD v Praze   

 účast a prezentace aktivit v rámci programu SZŠ na semináři o ekologickém 

zemědělství a biopotravinách v Poděbradech 

 aktivní zapojení děvčat z 9.A – Zdravá devítka 

  

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

důvodů nepodaří uskutečnit.  
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10.2.  Účast žáků školy v soutěžích 

 

Název soutěže Stupeň 

soutěže 

Jméno, příjmení 

žáka 

Třída       Umístění 

Celkové – mezi 

ZŠ 

Přírodovědný klokan OK Vojtěch Chalupa 8.A 1. 

 

Dějepisná olympiáda OK Vojtěch Chalupa 8.A 7.         ( 6. ) 

 OK Josefína Vrbová 9.A 9.-10.  ( 7.-8. ) 

Zeměpisná olympiáda OK – kat. A Filip Krejza 6.C 6.         ( 2. ) 

   Ondřej Krejča 6.C 7.         ( 3. ) 

 OK – kat. C  Vojtěch Chalupa 8.A 1. 

 KK – kat. C Vojtěch Chalupa 8.A 8.         ( 2. ) 

Olympiáda v českém jazyce OK Barbora Holá 9.A 6. – 7. ( 1. ) 

Olympiáda v Aj OK – kat. I.A Jiří Bohun 7.C 5.         ( 4. ) 

 OK – kat. II.A Jan Šťastný 8.C 4.         ( 4. ) 

Biologická olympiáda OK – kat. C Jitka Peterková 8.C 12.       ( 6. ) 

   Karolína Šmídová 8.B 14.       ( 7. ) 

 OK – kat. D Kristýna Havlíčková 7.A 8.         ( 5. ) 

  Karla Voctářová 7.C 9.         ( 6. ) 

Matematická olympiáda OK – kat. Z8 Vojtěch Chalupa 8.A 2. – 5.  ( 1. ) 

 OK – kat. Z7 Nikola Bauerová 7.B 16.       ( 5. ) 

 OK – kat. Z5 Josef Havlík 5.A 1. 

 OK – kat. Z5 Martin Ulčar 5.A 2. 

 OK – kat. Z5 Tereza Pavlíková 5.A 3. 

Pythagoriáda OK – 5.tř. Tereza Havelková 5.C 2. 

  Tereza Pavlíková 5.A 3. 

  Josef Havlík 5.A 4. 

  Ondřej Šimáček 5.A 4. 

  Jakub Tichava 5.C 4. 

 OK – 6.tř. Martin Schejbal 6.A 4. 

  Filip Krejza 6.C 5. 

  Lucie Šafářová 6.A 7. 

 OK – 8.tř. Vojtěch Chalupa 8.A 2. 

  Petr Strniště 8.A 9. 

Logická olympiáda KK Josef Havlík 5.A 5. 

 ČR Josef Havlík 5.A 36. 

 

Dále se žáci školy zúčastnili okresního kola dopravní soutěže mladých cyklistů.                       

V kategorii II se na 2. místě umístilo družstvo naší školy ve složení  Ondřej  Šimák (9.A), 

Vojtěch Chalupa (8.A), Tereza Žáčková (8.A)  a Klára Bláhová (8.A).   

V neratovické dějepisné soutěži se žáci Filip Krejza a Jáchym Hudec ze třídy 6. C umístili     

na 3. místě. Na místě druhém se umístili žáci Anežka Matějčková a Eliška Pförtnerová ze 

třídy 7. C a konečně na místě 1. žáci Laura Zuckersteinová a Václav Chalupa ze třídy 8.A. 

Každoročně se velmi úspěšně zapojujeme do soutěže Matematický klokan. V letošním roce se 

opět zúčastnili všichni žáci 2. až  8. tříd. V kategorii Cvrček se na 1. místě v okresním kole 

umístila žákyně Marie Hladíková ze třídy 3. A.   
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V kategorii Klokánek se na 3. místě v okresním kole umístila žákyně Lucie Jonášová ze třídy 

5. B.  

 

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

absolvoval několik veřejných vystoupení.    

 

Pěvecký sbor druhého stupně pod vedením pí uč. Jinochové obnovil svou činnost a pravidelně 

zkoušel. 

 

V druhém pololetí zahájil svou činnost žákovský instrumentální soubor, který byl vytvořen z 

žáků druhého stupně.   

 

 

 

10.3.  Účast žáků ve sportovních soutěžích 
 

Sportovní soutěže: 

                              

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

ml. chlapci - 1. místo                                                             

st. chlapci - 1. místo 

                                                                                  st. dívky - 1. místo    

 

    krajské kolo  ml. dívky - 1. místo –  

           - 3 místo v ČR 

ml. chlapci - 1. místo 

-  9. místo v ČR 

st. chlapci - 2. místo 

                                                                                   st. dívky - 2. místo    

                                                           

Mc Donald´s Cup - minikopaná -   

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

4. – 5.třída - 3. místo 

    krajské kolo - 2. – 3.třída - 5. místo  

 

In-line brusle  -  okresní kolo - 3 x 1. místo 

       2 x 2. místo 

       2 x 3. místo  

             

Vybíjená  - oblastní 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 

       1 x 3. místo    

     

Plavecko běžecký pohár okresní kolo  1 x 1. místo 

       1 x 2. místo 

       1 x 3. místo 
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    krajské kolo  1 x 2.místo     

         

Přespolní běh   okresní kolo   1 x 4. místo 

        

Atletický trojboj – 1. stupeň okresní kolo  1. místo  

 

Florbal    okresní kolo  st. chlapci - 4. místo 

 

Šachy    okresní kolo  1. místo 

    krajské kolo  3. místo 

 

Volejbal   okresní kolo  st. dívky - 2. místo 

       st. chlapci - 1. místo 

    krajské kolo  st. chlapci - 8. místo 

 

Coca-cola Cup  krajské kolo  2. místo 

 

Přespolní běh O pohár starostky Neratovic  2 x 1. místo 

       3 x 2. místo 

       2 x 3. místo 

 

Štafetový běh   okresní kolo  1. místo 

    krajské kolo  4. místo 

 

Atletický čtyřboj  okresní kolo  st. dívky - 2.místo 

       st. chlapci - 1.místo 

    krajské kolo  st. chlapci - 2.místo  

 

Minifotbal   okresní kolo  st. chlapci - 1.místo 

    krajské kolo  st. chlapci - 5.místo 

 

 

 

10.4.   Nabídka zájmových kroužků 
 

Sborový zpěv   Foglová, Šťastná 1. - 5. tř. 

Aj hrou Palečková 4. - 5. tř. 

 Dlasková  1. tř. 

 Šťastná 3. tř. 

Pohybové hry  Tschöplová 2. - 5. tř. 

Flétna Pavlínová 1. - 2. tř.   

Výtvarné tvoření Kšírová 3. - 5. tř. 

Zumba Šťastná 2. - 5. tř. 

Veselá věda Havlíková 2. - 5. tř. 

Hrátky s počítačem Antonová 4. – 5. tř. 

Ruský jazyk hrou Koppová 5. - 9. tř. 

Florbal Černý 5. - 6. tř. 

Hravý Čj Foglová 2. tř. 
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Sborový zpěv II.  Jinochová 6. - 9. tř. 

Šikovný jazýček Novotná 3. - 5. tř. 

Vaření Kořanová 2. - 5. tř. 

Veselé malování Foglová 3. tř. 

Badatelé Vítková, Koprnická 8. - 9. tř. 

 

V letošním školním roce nově vznikl kroužek Badatelé pro žáky 8. a 9. tříd, kteří mají hlubší 

zájem o přírodní vědy. Veškeré úlohy jsou zaměřeny na samostatný a tvůrčí přístup 

k praktickému řešení problémů v oblasti přírodopisu a chemie. Zapojení žáci pak připravili 

ukázku svých aktivit při Dni otevřených dveří a pro žáky 1. stupně na Den Země. 

 

 
 

 

11. Kontroly a inspekce  

 

11.1 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 

inspekcí 

 
 Dne 6.10.2015 proběhla kontrola ČŠI zaměřená na kontrolu dodržování vybraných 

ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích právních předpisů, kterém se 

vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb podle § 174 odst.2 písm. d) zákona 

č.561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

   

o Kontrolou nebylo zjištěno žádné pochybení.  

 

Dne 26. 4. 2016 proběhlo šetření ČŠI na popud zákonného zástupce žáka ohledně 

neřešení šikany. 

 

o Na základě šetření bylo zjištěno, že stížnost zákonného zástupce je důvodná.  
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11.2  Další kontroly  
  

- květen 2016 – kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení Mělník 

 – kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při 

odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti 

 

o Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky ani finanční rozdíly  

  

     -       duben 2016 -  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 2015. 

 

o Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, které by ovlivňovaly stav majetku nebo 

výši hospodářského výsledku účetní jednotky.  

 

 

12.  ICT – standard a plán 
 

12.1 Pracovní stanice – počet 
 

Počet standard 

ICT 

skutečnost plán 

Počet žáků - 824 - 

Počet pedagogických pracovníků - 60 - 

Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách - 43 60 

Pracovní stanice umístěné v nepočítačových učebnách, 

studovnách, školních knihovnách, apod. 

- 24 40 

Pracovní stanice sloužící k přípravě pedagogického 

pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání 

- 49 60 

Počet pracovních stanic celkem - 116 180 

Počet pracovních stanic na 100 žáků 11 14 20 

 

12.2 Pracovní stanice – technické parametry 

 

Technické parametry stanic počet 

Starší 5 let 91 

Novější – nevyhovuje standardu ICT - 

Novější – vyhovuje standardu ICT 40 

 

12.3 Lokální počítačová síť (LAN) školy 
 

Lokální počítačová síť standard 

ICT 

skutečnost plán 

Počet přípojných míst - 400 - 

Sdílení dat Ano Ano - 

Sdílení prostředků Ano Ano - 

Připojení do internetu Ano Ano - 

Komunikace mezi uživateli Ano Ano - 
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Bezpečnost dat Ano Ano - 

Personifikovaný přístup k datům Ano Ano - 

 

12.4 Připojení k internetu 
 

služba hodnota standard 

ICT 

skutečnost plán 

Rychlost 512/128 a 1024/256 - 15000/15000 30000/30000 

Agregace Nejvýše 1:10 - Bez AG - 

Veřejné IP adresy ANO - A - 

Neomezený přístup na internet ANO - A - 

Oddělení VLAN (pedagog, žák) ANO - A - 

QoS (vzdálená správa) ANO - A - 

Filtrace obsahu ANO - A - 

Antispam ANO - A - 

Antivir ANO - A - 

 

12.5 Prezentační a grafická technika 

 

Technika  - Druh standard 

ICT 

skutečnost plán 

Datový projektor - 25 30 

Dotyková tabule - 23 30 

Tiskárny  - 7 10 

Kopírovací stroj - 3 4 

 

12.6 Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence) 
 

programové vybavení skutečnost plán 

Operační systém WIN 10 - 

Antivirový program AVG, Microsoft Defender - 

Textový editor MS WORD Office 

365 Tabulkový editor MS EXCEL 

Editor prezentací MS POWERPOINT 

Grafický editor - rastrová grafika PICASA, GIMP - 

Grafický editor - vektorová grafika ZONER CALL, INKSAPE - 

Webový prohlížeč MOZILA, CHROME - 

Editor webových stránek   - 

Klient elektronické pošty OFFICE 365 - 

Aplikace pro výuku a procvičování psaní na 

klávesnici 

ATF, online - 

Programy odborného zaměření Výukové aplikace - 

 

12.7   Další ukazatele 
 

 standard 

ICT 

skutečnost plán 

Diskový prostor na uložení dat pro žáky - 2TB - 

Uložení dat na přenosné médium (disketa, CD,…) - ANO - 

Přístup pedagogů ke schránce elektronické pošty - ANO - 

Prostor pro žáky a pedagogy na vystavení webové - ANO - 
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prezentace 

Blokace přístupu ze školní sítě na www stránky a službu 

internetu, které škola určí 

- ANO - 

Přístup k ICT z domova pro pedagogy - ANO - 

Počet přípojných míst pro připojení stanice nebo 

notebooku v učebnách 

- Cca 400  

 

 
 

13. Zájmové vzdělávání – školní družina 

 
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 celodružinová hra 

měla tři kategorie: “Krteček hledá kamarády“, „Druhoškoláci a jejich svět“ a „Poznáváme 

Česko“.   

  

 
 

počet dětí :   270    (1.- 4.třída) 

počet oddělení:  9 

vychovatelky :  6 celý úvazek 

                                   3 poloviční úvazek 

kvalifikovanost: 9 kvalifikovaných 

        

rozmístění:   1. tř. - 3 oddělení - školička 

                   2. tř. - 2 oddělení – školička 

   2. tř. – 1 oddělení - přístavba 

                   3. tř. - 2 oddělení - přístavba 

                   4. tř. - 1 oddělení - přístavba 
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akce:    Kokořín  

   Zámek Ploskovice 

   Svíčkárna Šestajovice 

   Kbely-letecké muzeum 

   ZOO Praha  

   Podmořský svět Praha 

   velikonoční a vánoční dílny  

 

 

 

14.     Spolupráce s odborovou organizací 

 
 Odborová organizace ukončila na škole své fungování ke dni  31. 5. 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

 

- 36 - 

15.  Základní údaje o hospodaření školy 
 

A. Prostředky přidělené odborem školství KÚ Středočeského kraje - rok 2015 

 
1)  Příjmy : 

a) provozní dotace       30 642 662,00 

  

c e l k e m        30 642 662,00 

 

2) Neinvestiční náklady: 

 

Celkem        30 642 662,00 

z toho : 

a) mzdy        22 049 208,00 

b) odvody (včetně tvorby FKSP)        7 740 431,89  

c) OON + cizinci              99 760,00  

d) zákonné pojištění (Kooperativa)            91 396,00  

e) učebnice             271 796,43    

f) školní potřeby (1. třídy, plavání, uč. pom.)        201 406,90 

g) škola bez drog a násilí                  0,00 

h) náhrada nemoci              69 125,00 

i) DVPP                  

               - kurzy a školení             33 135,00 

   - cestovné                5 898,00 

 j) školení               22 991,00 

 k) cestovné                 8 837,00 

 l) ochranné pomůcky              48 676,78 

      

Zisk               0,0 

 

B.     Provozní rozpočet 

 

1) Příjmy : 

a) provozní dotace od zřizovatele     5 755 000,00 

b) úroky                                3 399,71 

c) ostatní výnosy (energie, apod.)                   52 840,00 

d) stravné         2 757 071,36 

e) školné – družina                268 980,00 

f) dotace na ŠvP                  24 600,00 

g) čerpání fondů              0,00 

  

c e l k e m          8 861 891,07  

 

 

2) Neinvestiční náklady: 

 

Celkem         8 706 570,07 

z toho : 

a) učební pomůcky a tisk                            95 130,87 
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b) nákup nábytku a elektro               151 531,00  

c) nákup materiálu                    437 899,56 

d) energie         2 644 056,46 

e) služby (včetně telefonů, popl.bance, ceniny)                     944 287,82 

f) opravy                  666 134,01 

g) cestovné                              26 917,00 

h) náklady na reprezentaci                                378,00 

i) pojištění majetku                             40 312,00 

j) mzdy                   400 000,00 

k) odvody (vč. tvorby FKSP)                136 009,00 

l) zákonné sociální náklady, ( FKSP, ochr.pom.školení )                        15 475,69  

m) OON - na ŠvP                       24 600,00 

n) OON                        25 000,00 

op) odpisy                           42 115,00 

p) suroviny – potraviny       2 757 071,36 

q) ostatní náklady - Kooperativa                           1 541,00 

r) drobný dlouhodobý majetek         298 111,30 

  

Zisk                 155 321,00  

 

 

D. Vedlejší  hospodářská  činnost 
 

Škola v roce 2015 provozovala vedlejší hospodářskou činnost v tomto rozsahu: 

     - zájmové kroužky 

     - pronájmy prostor školy včetně tělocvičen 

     - školní kiosek  

     - stravné 

 

 

    1)  Příjmy : 

 

Tržby a výnosy      c e l k e m           693 582,64 

   

   2)   Neinvestiční náklady: 

 

celkem                604 528,20 

z toho : 

a) mzdy              119 756,00  

b) OON              296 590,00 

c) odvody (včetně tvorby FKSP)               42 407,56 

d) energie                  51 718,00 

e) materiál                                 3 824,00 

f) opravy a udržování                     4 190,00 

g) suroviny – potraviny                           86 042,64 

  

Zisk                  89 054,44 
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C. Prostředky EU  Dotkněte se inspirace 2015 

 

1)  Příjmy: 

Tržby a výnosy celkem            382 118,- 

 

2) Neinvestiční náklady              

Celkem:                      382 118,- 

Z toho:  

a) Mzdy – DPČ           98 700,00 

b) Odvody                              33 558,00 

c) Drobný dlouhodobý majetek         249 860,00   

 Zisk:              0,- 

 

Organizace v roce 2014 obdržela dotaci ve výši 284 440,- Kč. 

V roce 2014 zaúčtovala do nákladů částku 55 342,- Kč. 

Nevyčerpaná dotace ve výši 229 098,- Kč byla převedena do rezervního fondu a byla čerpána 

v roce 2015. 

V roce 2015 jsme obdrželi dotaci ve výši 153 020,- Kč. 

V roce 2015 činily náklady 382 118,- Kč. 

Celková dotace byla ve výši 437 460,- Kč a celkové náklady byly ve výši 437 460,- Kč. 

 

 

D. Prostředky EU  Výzva č.56 - Rozvoj čtenářství, cizích jazyků ZŠ Neratovice  

 

1)  Příjmy: 

 Tržby a výnosy celkem            417 581,- 

 

2) Neinvestiční náklady              

Celkem:                      417 581,- 

Z toho:  

a) Mzdy – DPČ            84 748,00 

b) Odvody                                 9 289,00 

c) Materiál             91 129,00 

d) Cestovné             27 649,00 

e) Školení, studijní pobyty         117 646,00  

f) Drobný dlouhodobý majetek            87 120,00   

   

Zisk:               0,- 

 

E. Prostředky EU  Výzva č.57 – Základní škola Ing.M.Plesingera 

 

1)  Příjmy: 

Tržby a výnosy celkem            204 112,00 

 

2) Neinvestiční náklady              

Celkem:                      204 112,00 

Z toho:  

a) Mzdy – DPČ           20 310,00 

b) Odvody                              81 606,00 
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c) Drobný dlouhodobý majetek         102 196,00   

  

Zisk:              0,- 

 

 

3) Neinvestiční výdaje : 

 

a)  Tvorba a použití FKSP – rok 2015 

převod r. 2014                  123 251,54 

tvorba  r. 2015                         227 069,61 

 

C e l k e m     příjmy             325 131,54 

 

jubilea ( odchod do důchodu)                              30 000,00 

pohoštění - Den učitelů, vánoce                19 453,00 

příspěvek na stravování             188 816,00 

kulturní akce                    0,00 

 

C e l k e m     výdaje              238 269,00 

 

Stav fondu k 31. 12. 2015             112 052,15 

    

 

 

 4)  Stav fondů organizace 

 

Fond   odměn 

počáteční stav               149 094,33 

tvorba                      35 000,00 

čerpání                      0,00  

konečný stav             184 094,33 

 

 

Fond reprodukce  

počáteční stav                        16 692,90 

převod z rezervního fondu                 71 250,10 

čerpání                          87 943,00 

konečný stav                          0,00 

 

 

Rezervní fond 

počáteční stav                   91 382,47 

tvorba                 75 639,87  

čerpání                            71 250,10 

konečný stav              95 772,24 
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     5)  Hospodářský výsledek 

 

Příjmy celkem                 40 198 135,71 

Výdaje celkem                39 953 760,27 

Hospodářský výsledek – zisk                         244 375,44 

Odvod energií ze zisku                       55 943,54 

Odvod odpisů ze zisku           10 885,00 

 

Zisk je tvořen výsledkem z hospodářské činnosti  

Celkový zisk organizace  ve výši                         177 546,90 

 

V roce 2015 naše organizace přijala se souhlasem Rady města Neratovice finanční sponzorské 

dary: 

od firmy Gargitrans ve výši 20 000,- Kč,  

od firmy Kodak expres – Lubomír Vosáhlo ve výši 13 600,- Kč,  

od pana Attily Sovány ve výši 3 000,- Kč,  

od firmy Lakstav Praha 5 s.r.o. ve výši 10 000,- Kč. 

Finanční prostředky byly použity na dopravné výletů ve výši 19 360,- Kč, nákup učebních 

pomůcek ve výši 5 990,- Kč, odměn na turnaj ve výši 432,- Kč, nákup řečnického systému pro 

potřeby školy ve výši 9 594,- Kč a nákup knih do žákovské knihovny ve výši 1 224,- Kč. 

Částka 10 000,- Kč byla převedena do roku 2016 a bude použita na dopravné školních výletů. 

 

 

Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015: 

 

fond odměn                 35 000,00 

rezervní fond               142 546,90 

   

c e l k e m               177 546,90 

 

 

Neratovice dne 13. 4. 2016 

  

 

Zpracovala: 

 

 

 

 

 

Miloslava Vaňková          Mgr. Jaroslav Kužel 

ekonomka školy            ředitel školy 
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16.  Výsledky inventarizace majetku 

 

16.1 Inventarizovaný majetek 
 

Druh majetku  Inventarizace  

ke dni 

Celková hodnota 

k 31.12.2015 

Nehmotný investiční majetek D  4.12.2015 0,00 Kč 

Hmotný investiční majetek F  4.12.2015 561 635,00 Kč 

Pozemky D  4.12.2015 --- 

Drobný nehmotný majetek D  4.12.2015 208 516,60 Kč 

Hmotný majetek v operativní ev.(500 –3 000 

Kč) 

F  4.12.2015 2 278 542,33 Kč 

Drobný hmotný majetek (3 000 – 40 000 Kč) F  4.12.2015 9 801 278,44 Kč 

Materiálové zásoby  F            ---              --- 

Učební pomůcky  F  4.12.2015 1 874 880,67 Kč 

Stravenky  F --- --- 

Ceniny  F             ---              --- 

Pokladní hotovost  F  4.12.2015 8 358,00 Kč 

  

* Způsob provedení inventarizace :  fyzicky (F), dokladově (D). 

 

 

16.2 Závěry inventarizace 
 

inventarizace komentář 

Inventarizován byl majetek umístěný (upřesnění 

objektu) 

 

1/ hlavní budova 

2/ odloučené pracoviště ( areál 1. tříd ) 

Neupotřebitelný, přebytečný, nevyužitý majetek 

a způsob jak by s ním mohlo být naloženo 

 

--- 

Inventarizační rozdíly (manka, přebytky), návrh 

na jejich vypořádání, postih 

 

 

--- 

Zjištěné nedostatky a závady při inventarizaci, 

zajištění majetku, jeho ochrana před poškozením, 

odcizením 

 

--- 

Návrh inventarizační komise na vypořádání 

inventarizačních rozdílů 

 

 

--- 

Inventarizační komise 

 

 

Předseda komise : Mgr. František Štěrba  

Členové :               Mgr. Kateřina Kořanová 

                                        Lenka Tschöplová 

                                        Jana Svobodová 

                                        Zbyněk Kratochvíl 

Datum inventarizace 

 

31.12.2015 
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 17.   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 2015. 

 

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  6. 1. 2016  

 

17.1 

Doplňující informace o Základní škole Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice jsou 

zveřejňovány na internetové adrese http://www.zs-mpb.cz/, kde jsou uváděny průběžně 

všechny důležité zprávy a informace.  

Veškeré informace poskytne vedení školy a sekretariát.  

Dále je možno nahlédnout do výroční zprávy školy, která je uložena na ředitelství školy. 

Výroční zpráva je k dispozici i na webových stránkách školy. 

 

 

18. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení 
 

Škola podporuje vzdělávání pedagogů v rámci celoživotního učení: 

 

- Kateřina Koudelová – PF UK Praha – M – učitelství pro 2. a 3.stupeň 

 

-  Markéta Johnová  - PedF UJEP Ústí nad Labem – Čj a společenské vědy  

- dokončeno v dubnu 2015 

 

-  Klúčovská Eva - PedF Hradec Králové,  učitelství pro 1. stupeň ZŠ 
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-  Zdena  Jindrová  - PF UK Praha, učitelství pro 1. stupeň ZŠ 

 

-  Bláhová Markéta  - PedF Hradec Králové, učitelství pro 1. stupeň ZŠ 

 

- Mgr. Jaroslava Šafářová  –  PF UK  Praha,  DVPP Celoživotní vzdělávání k rozšíření          

   kvalifikace, učitelství pro 1. stupeň ZŠ,  

    - dokončeno v září 2015 

 

-  Zuzana Kostřábová - PedF UJEP Ústí nad Labem, učitelství pro 1. stupeň ZŠ 

 

- Bc. Lenka Havlíková  - Speciální pedagogika – Technická univerzita Liberec 

 

- Adéla Dlasková – Česká zemědělská univerzita v Praze – obor ochrana přírody – souběžné 

   pedagogické studium 

   - červen 2016 

 

- Mgr. Veronika Jansová – PF UK Praha, DVPP Celoživotní vzdělávání k rozšíření          

   kvalifikace, učitelství pro 1. stupeň ZŠ 

 

- Marcela Senftová  - PF UK Praha, vychovatelství 

 

 

 19. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 - přehled účasti školy v mezinárodních programech a projektech (Sokrates, Leonardo da 

Vinci a další) 

 

       Ve školním roce 2015/2016 naše škola nebyla zapojena do žádných rozvojových                       

a  mezinárodních projektů. 

 

 

 

20. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 

 

Naší žádosti  o  dva asistenty pedagoga pro 3 žáky se zdravotním postižením z fondu 

Středočeského  kraje bylo pro letošní rok vyhověno. Jeden žák je z prvního a další tři jsou již 

na druhém stupni. 

Výzva č. 56.  

Na základě Výzvy č. 56 MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost jsme vytvořili projekt „Rozvoj čtenářství a cizích jazyků“. Získali jsme 

dotaci v celkové výši 417 581,- Kč, z níž byl uhrazen nákup knih a dalších pomůcek na 

podporu zavedení čtenářských dílen do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Tři 

učitelky byly vyslány na zahraniční jazykový kurz.   
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Výzva č. 57.  

Na základě výzvy č. 57 z programu finanční podpory z  OP VK, oblast podpory 1.1, jsme 

v šabloně č.1, která byla zaměřena na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni 

základní školy, získali dotaci ve výši 204 112 Kč.  Z této dotace byly vybaveny školní dílny 

potřebnými a moderními pracovními pomůckami a nářadím, které žákům umožní lepší rozvoj 

praktických činností a rovněž zatraktivní výuku předmětu Člověk a svět práce. 

 

Škola dotykem - Program digitalizace škol – EDULAB 

Škola dotykem je výzkumný projekt, jehož cílem je zjistit přínos dotykových technologií ve 

výuce. Realizátorem je nezisková organizace EDUkační LABoratoř ( EDULAB)  ve 

spolupráci s Kontem BARIÉRY a dalšími partnery. Hlavním cílem programu je digitalizace 

škol, zvýšení využívání informačních technologií ve školách a jejich dlouhodobá podpora ze 

strany neziskových organizací a soukromého sektoru. Škola v tomto programu získala přístup 

k výukovému portálu obsahujícímu stovky profesionálních výukových videí a materiálů. 

Učitelé mohli tyto materiály využívat ve výuce a tím je testovat a připomínkovat. Současně 

ICT koordinátorky absolvovaly školení zaměřené na práci s digitálním vzdělávacím obsahem 

a s dotykovými technologiemi. 

 

Věda má budoucnost.  

Cílem programu Věda má budoucnost je zvýšit atraktivitu přírodovědných a technických 

oborů pro žáky základních a studenty středních škol a ukázat jim, že kariéra v této oblasti má 

budoucnost.  

 

Nadace Depositum Bonum – Elixír do škol – projekt Létající centra.  

Elixír do škol je vlajkový projekt Nadace Depositum Bonum, jehož cílem je podpořit výuku 

technických a přírodovědných oborů na základních a středních školách. Jak název napovídá, 

Elixír do škol by měl zejména pomoci oživit hodiny a prosadit zábavnou, přesto kvalitní a 

praktickou výuku s důrazem na získání osvojených znalostí. 

 

Energetická gramotnost aneb bez energie to nejde. 

Tento projekt si klade za cíl intenzivně a širokospektrálně působit na žáky v oblasti 

energetické gramotnosti, posunout významně jejich znalosti dané problematiky a pomoci jim 

vytvořit si erudovaný názor, který budou moci dále šířit. 

 

Dnešní finanční svět – Finanční svoboda 

Základem hry je starost o peníze mladé české rodiny. Úkolem je v průběhu 30 let splnit cíle, 

které rodina má (např. rodinný dům nebo vysněná dovolená)  a  dosáhnout finanční 

nezávislosti. 

Na hře je unikátní to, že věrně simuluje realitu. Používá běžné produkty jako stavební spoření 

nebo hypotéky a hráč čelí stejným situacím, jako v životě – zvýšení daní, ztráta zaměstnání 

nebo propady na burze. Výsledkem je získání finanční a ekonomické gramotnosti. 
 

Partnerská škola nakladatelství FRAUS 

  

Projekt „Ovoce do škol“– jedná se o projekt Evropské unie, jehož cílem je přispět k trvalému 

zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím 

zároveň bojovat proti dětské obezitě; zapojeni jsou žáci I. stupně školy, kterým je zdarma 

pravidelně každý týden dodáváno čerstvé ovoce a zelenina.    

  

http://www.zsdolany.cz/wp-content/uploads/2015/09/opvk-publicita-page-001.jpg
http://www.zsdolany.cz/wp-content/uploads/2015/09/opvk-publicita-page-001.jpg
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 H-mat o.p.s.  

  

Cílem společnosti je zdokonalovat a šířit metodu VOBS. To vyžaduje výchovu nových 

lektorů, realizaci seminářů, odborných konferencí, Letních škol apod., tvorbu učebnic pro 

další stupně ZŠ a SŠ, realizaci překladů učebnic do dalších jazyků, spolupráci s PPP, ČŠI 

apod. 

Naše kolegyně Mgr. Ivana Čiháková a Mgr. Anna Antonová, lektorky H-matu, uskutečnily 

několik otevřených hodin, které se konaly v naší škole.  

Anna Antonová je aktivní pilotující učitelkou učebnic matematiky pro 2. stupeň ZŠ. Společně 

s ní pilotuje Lucie Čemusová, která však není na seznamu pilotujících učitelů H-matu. U 

Anny Antonové se předpokládá další využití jejich zkušeností s metodou VOBS na 2. stupni 

v roli lektora.   

Nejvýznamnějším sponzorem společnosti H-mat je nadace Depositum Bonum. Jejím cílem je 

pomoc skupině kolem prof. Hejného: H – mat v šíření metody VOBS (výuka orientovaná na 

budování schémat). Nadace si vybrala metodu VOBS s důvěrou, že se zde ukazuje cesta, jak 

zlepšit kvalitu vzdělávání matematice na školách.     

 Většina těchto aktivit se odehrává v prostorách školy a s aktivním zapojením žáků naší školy.  
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Příloha č. 1   -   Přehled o prospěchu a chování za 2. pololetí  šk. r. 2015/16  

1. stupeň:   

 
Třída Počet žáků Prospěli s vyzn. Prospěli Neprospěli 

 

1.A 28 28 28 0 

1.B 27 23 27 0 

1.C 23 22 23 0 

1.D 25 22 24 2 

2.A 26 24 25 1 

2.B 24 20 23 1 

2.C 27 27 27 0 

2.D 24 21 24 0 

2.E 24 19 24 0 

3.A 29 22 29 0 

3.B 26 14 22 4 

3.C 27 19 27 0 

4.A 25 18 23 2 

4.B 25 11 24 1 

4.C 28 16 28 0 

4.D 23 12 20 3 

5.A 28 21 26 2 

5.B 24 14 22 2 

5.C 24 12 24 0 

5.D 28 17 28 0 

1.- 5. celkem 515 382 498 18 

 

2. stupeň 

  

Třída Počet žáků Prospěli s vyzn. Prospěli Neprospěli 

 

6.A 28 14 14 0 

6.B 23 4 16 3 

6.C 26 4 19 3 

6.D 28 4 21 3 

7.A 26 2 24 4 

7.B 28 8 18 2 

7.C 26 5 17 4 

8.A 26 7 19 0 

8.B 23 8 14 1 

8.C 22 6 14 2 

8.D 20 5 12 3 

9.A 25 3 22 0 

9.B 29 4 17 8 

6.- 9.celkem 330 74 223 33 

1.- 9. celkem 845 457 336 51 
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  Opravné zkoušky: 

  

          Prospělo        Neprospělo        Celkem 

1. ročník 0 1 1 

2. ročník 0 0 0 

3. ročník 0 2 2 

4. ročník 0 3 3 

5. ročník 0 1 1 

6. ročník 0 2 2 

7. ročník 1 0 1 

8. ročník 0 0 0 

9. ročník 4 2 6 

Celkem  5 11 16 
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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 991 1316 47,0 0 0 0 

1.B 1220 1855 68,7 40 0 0 

1.C 907 1233 53,6 0 0 0 

1.D 1578 1617 67,4 0 0 0 

2.A 746 1206 46,4 0 0 0 

2.B 936 1379 57,5 0 0 0 

2.C 1022 1380 57,5 0 0 0 

2.D 672 1313 54,7 122 0 0 

2.E 714 1382 57,2 0 0 0 

3.A 1018 1380 47,6 0 0 0 

3.B 1464 1897 73,0 15 21 0,8 

3.C 1145 1578 58,4 0 0 0 

4.A 806 1500 60,0 0 5 0,2 

4.B 996 1123 45,0 0 0 0 

4.C 1117 1860 66,4 0 0 0 

4.D 1674 1521 66,1 56 0 0 

5.A 617 1268 45,2 0 0 0 

5.B 1095 1380 57,5 0 0 0 

5.C 950 1303 54,3 0 0 0 

5.D 1414 1395 49,8 0 0 0 

Celkem 

1.st. 

21082 28886 56,1 233 26 Celkově 0,4 

6.A 1024 1554 36,6 6 6 0,2 

6.B 1027 1273 55,3 6 1 0,04 

6.C 1167 1485 57,1 0 10 0,4 

6.D 1263 1711 61,1 7 6 0,2 

7.A 1680 1987 76,4 0 0 0 

7.B 1396 1521 54,3 0 5 0,2 

7.C 1540 1935 74,4 5 2 0,1 

8.A 1123 1830 70,4 0 0 0 

8.B 956 1706 74,2 0 4 0,2 

8.C 1297 1953 88,8 2 15 0,7 

8.D 1100 1802 90,1 4 28 1,4 

9.A 1425 2098 83,9 2 0 0 

9.B 2444 3160 109,0 46 9 0,3 

Celkem 

2.stupeň 

17442 24015 72,8 78 86 0,3 

Celkem 38524 52901 62,9 193 112 0,1 

 

 
 

 


