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Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2021/22  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. 2022. 

 

Ředitel školy: Mgr. Jaroslav Kužel 

  

 

 

 

 

 

Schváleno Školskou radou při ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice dne 26. 9. 2022. 
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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 

Martina Netuková, DiS. – ekonom 

Mgr. Monika Richterová – mzdová účetní 

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 360 

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 

zřizovatele. V průběhu školního roku se uskutečnily dvě pracovní schůzky.   

Na škole existuje Sdružení rodičů, které je tvořeno zástupci rodičů žáků. Ke konci kalendářního 

roku 2015 proběhla transformace tohoto sdružení na zapsaný spolek. 
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1.4.  Materiálně-technické podmínky školy 

 

Naše škola je umístěna ve dvou budovách. Vzhledem k rekonstrukci přístavby školy, která 

ještě probíhala po většinu školního roku, jsme byli nuceni umístit ve Školičce - odloučeném 

pracovišti - celkem 6 tříd. Jednalo se o 3 první třídy a 3 druhé třídy. Dále se zde nachází 

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

družiny.   

Na hlavní budově je umístěno zbývajících 26 tříd prvního i druhého stupně a 6 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, praktického vyučování – žákovská dílna a pracovna pěstitelských prací. 

V roce 2010 byl otevřen nový pavilon, 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 knihovnu. 

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

 

 

1.5.   Práce v průběhu školního roku 
  

Školní rok byl spojen především s výstavbou a následným dokončením a zahájením 

provozu v nové přístavbě školy.  

Stavba i vnitřní vybavení tříd a kabinetů bylo dokončeno v předem stanoveném termínu.  

Proto jsme mohli v druhé polovině února přestěhovat do této nové přístavby druhé a třetí třídy a 

zahájit zde výuku. 
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 V lednu proběhla kompletní výměna osvětlení v obou tělocvičnách. Stávající zastaralá a 

nefunkční svítidla 250W byla nahrazena LED svítidly 103W.  Vzhledem k využití obou tělocvičen 

se tak při celodenním provozu bude jednat o značnou úsporu elektrické energie. 

V návaznosti na zahájení výuky v nové přístavbě se uvolnila jedna malá třída, kterou jsme 

kompletně zrekonstruovali a přestěhovali do ní jazykovou učebnu, která byla doposud umístěna v 

nevyhovujících prostorách školy.   

V dubnu jsme realizovali další část polepů schodů v budově – část na hlavní budově a část 

na Školičce. 

V květnu proběhla oprava části oplocení u Školičky a instalace nových vrat a branky u 

školních dílen. 

 

V průběhu měsíce července a srpna proběhly i další akce letošního léta: 

 Celková rekonstrukce podlah ve třech třídách na hlavní budově 

 Odstranění zdi mezi dvěma malými třídami ve Školičce 

 Další etapa výměny ležatých rozvodů vody v suterénu školy 

 Malování 

 Výměna starých podhledů v chodbě k jídelně 

  

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

Taktéž proběhly další drobné opravy.  

 

 

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 na celé škole pracovali podle našeho vlastního Školního vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání „Škola pro život – škola pro všechny“, č. j.: 440 / 2021. 

 

 

2.2. Sportovní třída 

 
V letošním školním roce jsme opět otevřeli 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. Úzce spolupracujeme s místním fotbalovým klubem. Tato 

spolupráce, jak se ukazuje, se již začíná projevovat na kvalitě mladých zájemců, kteří se do této 

třídy hlásí.  

Pro všechny tyto třídy jsme na závěr školního roku zorganizovali sportovně turistické 

kurzy.   
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2.3.   Další školní funkce 

 
 Na škole pracovaly následující předmětové komise (PK): 

PK českého jazyka    - L. Kučerová 

PK cizích jazyků    - M. Kuželová  

PK matematiky, fyziky a informatiky - I. Javorská 

PK přírodopisu a chemie   - R. Koprnická 

PK předmětů společenskovědních  - F. Štěrba   

PK předmětů výchovného zaměření  - M. Černý 

 

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

 výchovný poradce – volba povolání - L. Vítková 

 výchovný poradce – inkluze  - M. Johnová 

 metodik prevence   - J. Šnýdlová 

 speciální pedagog   - J. Šafářová 

 bezpečnostní technik   - M. Černý 

 požární preventista   - Z. Kratochvíl  

 správce školní knihovny  - J. Šafářová   

 kronikář    - M. Novotná 

 dopisovatel    - F. Štěrba 

 správce ICT    - D. Javorský 

 koordinátor ICT   - J. Brynda 

 koordinátor EVVO   - J. Horáková 

 koordinátor  GRV   - M. Holec 

 

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

pedagogů.  

1. třídy  -      M. Novotná   

            2. třídy  -      A. Palečková 

 3. třídy  -      V. Šimáčková 

4. třídy  -      R. Foglová 

5. třídy  -      K. Chalupová    

 

 

2.4. Nabídka volitelných předmětů a kroužků 
  

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

nabízela následující předměty: 

 

7. ročník: Společenskovědní seminář      

   Výtvarné činnosti   

   Cvičení z českého jazyka 

 Sportovní hry – chlapci 

Informační výchova 

Přírodopisná praktika 

Mediální výchova      
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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 111 zaměstnanců, z toho 22 na prvním stupni,    

33 na stupni druhém, 10 ve školní družině, 10 ve školní jídelně, 8 uklízeček, 1 hospodářka - 

sekretářka, 1 ekonomka, 1 mzdová účetní a 1 školník, 1 IT pracovník, 21 asistentů pedagoga,  

z toho 3 asistenti pedagoga současně pracují ve školní družině, 1 speciální pedagog je současně 

učitelem na 1. stupni a 2 vrátné. Dalších 10 pracovnic je na mateřské dovolené. 
 

    Pedagogičtí pracovníci    Nepedagogičtí pracovníci               Celkem 

Fyzických          Přepočtených Fyzických          Přepočtených  Fyzických        Přepočtených 

86 77,5 25 18,7  111 95,9 

 

 

3.2.  Údaje o pedagogických pracovnících 

 

3.2.  Údaje o pedagogických pracovnících 

  
Pedagogičtí pracovníci podle vzdělání a pohlaví  -  31. 5. 2022 

  

Dosažené vzdělání  muži ženy celkem % 

Základní - - - - 

Vyučen 0 5 5 5,81 

Střední odborné 1 7 8 9,30 

Úplné střední 2 23 25 29,07 

Bakalářské  1 4 5 5,81 

Vysokoškolské nepedagog. 0 4 4 4,65 

Vysokoškolské pedagog. 6 33 39 45,36 

Celkem 10 76 86 100 
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Trvání pracovního poměru ve školství – k 31. 5. 2022 

 
Doba trvání Počet % 

Do 5 let 44 51,16 

Do 10 let 14 16,28 

Do 15 let 6 6,98 

Do 20 let 4 4,65 

Nad 20 let 18 20,93 

Celkem 86 100 

 

3.3. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 

 
Sedm našich kolegů a kolegyň si doplňuje předepsané vzdělání studiem na vysoké škole.  

Jedna kolegyně si podává přihlášku na vysokou školu ke splnění předepsaného vzdělání.   

 Ostatní učitelé splňují předepsané požadavky vyplývající ze zákona č. 563/2004 Sb., o 

pedagogických pracovnících. 

 

 

3.4.  Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

 
 Pedagogičtí pracovníci podle věku a pohlaví – k 31. 5. 2022 

  

  

 

muži Ženy celkem % 

Do 20 let 0 0 0 0 

21 až 30 let 5 8 13 15,12 

31 až 40 let 0 14 14 16,28 

41 až 50 2 25 27 31,39 

51 až 60  1 21 22 25,58 

61 a více 2 8 10 11,63 

Celkem 10 76 86  

%      100,0 X 

 

3.5.  Údaje o nepedagogických pracovnících 
 

Nepedagogičtí pracovníci podle vzdělání a pohlaví  -  k 31. 5. 2022 

  

Dosažené vzdělání  muži ženy celkem % 

Základní -  6 6 24 

Vyučen 1 10 11 44 

Střední odborné - 2 2 8 

Úplné střední 1 3 4 16 

Vyšší odborné  - 1 1 4 

Vysokoškolské nepedagog. -  - - - 

Vysokoškolské pedagog. - 1 1 4 

Celkem 2  23 25 100 
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4. Počty žáků 

 

4.1. Počty žáků školy – k 30.6.2022 

 
třída počet žáků z toho 

chlapců 

z toho dívek 

1. A 29 14 15 

1. B 29 13 16 

1. C 30 14 16 

                1. U 10 5 5 

2. A 25 10 15 

2. B 25 11 14 

2. C 26 11 15 

3. A 29 16 13 

3. B 24 12 12 

3. C 24 13 11 

4. A 30 16 14 

4. B 28 12 16 

4. C 29 12 17 

5. A 30 15 15 

5. B 30 17 13 

5. C 30 14 16 

5. D 30 16 14 

6. A 27 15 12 

6. B 25 12 13 

6. C 24 10 14 

6. D 27 15 12 

7. A 27 15 12 

7. B 29 13 16 

7. C 25 11 14 

7. D 26 13 13 

8. A 28 16 12 

8. B 24 10 14 

8. C 24 15 9 

8. D 26 14 12 

8. E 25 14 11 

9. A 28 14 14 

9. B 26 14 12 

9. D 26 16 10 

Celkem 875 438 437 

Celkem 1. stupeň 458 221 237 

Celkem 2. stupeň 417 217 200 
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4.2.  Zápis k povinné školní docházce 
 

  Zápis k povinné školní docházce se konal 8. dubna. Pro příští školní rok jsme po dohodě 

se zřizovatelem už opět schopni otevřít 4 první třídy.  

 K zápisu se dostavilo 138 dětí. 

Z celkového počtu zapisovaných dětí pak postupně zažádalo 26 dětí prostřednictvím svých 

rodičů o odklad povinné školní docházky.   

Do prvních tříd tak od září nastoupí 112 českých žáků. Zbývající místa budou doplněna 

ukrajinskými dětmi, jejichž rodiny prchají před válkou. 

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

1034. 

 

      

4.3.  Výsledky přijímacího řízení  2022/2023 
 

Přijímací zkoušky na SŠ se konaly 12. a 13. dubna, na víceletá gymnázia pak 19. a 20. 

dubna. Náhradní termíny pak byly stanoveny na dny 10. a 11. května.  

Z celkového počtu 120 dětí v pátých třídách se k přijímacím zkouškám na osmiletá 

gymnázia přihlásilo 36 (tj. 30%) žáků.  Přijato pak bylo 9 žáků, tj. 25 %  z 36 přihlášených a 7,5 % 

z celkového počtu žáků pátých tříd. 7 žáků odchází studovat na místní osmileté gymnázium, 2 žáci 

odchází studovat na GJP Mělník.  

Z 9. tříd vychází v letošním školním roce celkem 80 žáků. 73 žáků bylo přijato v 1. kole,   

7 žáků bylo přijato ve druhém kole.     

Z osmých tříd vychází 8 žáků.    

Ze sedmých tříd vychází 2 žáci. Dva žáci ze sedmého ročníku si podali přihlášku na 

šestiletá gymnázia v Praze, jedna žačka byla na šestileté gymnázium v Praze přijata. 

 

Rozmístění vypadá následujícím způsobem (ke dni 30. 6. 2022): 
 

 Přijatí 

Gymnázia, lycea 5 

SOŠ a SPŠ 29 

Soukromé SŠ 13 

ISŠT  čtyřleté 6 

Tříleté UO    22   

+10 ze 7. a 8. ročníku 

Soukromé tříleté 1 

SŠ s talentovými zkouškami 4 

Žádná SŠ 0 

Osmiletá gymnázia 9 

Šestiletá gymnázia 1 
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5.  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

5.1.  Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

 
Zjišťování vědomostí žáků školy probíhá především 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 měsíci květnu proběhlo výběrové zjišťování výsledků vzdělávání žáků 5. ročníku. Cílem 

tohoto inspekčního elektronického testování je zjištění a porovnání výsledků žáků 5. a 9. tříd. 

Naše škola byla vybrána do vzorku škol pro výběrové zjišťování výsledků žáků 5. ročníků 

základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, 

 Pravidelně škola kupuje unikátní přístupové heslo do portálu Proskoly.cz   

(www.proskoly.cz) pro všechny žáky, kteří tím získávají možnost otestovat své schopnosti a 

znalosti např. ve čtenářské gramotnosti, českém jazyce, matematice atd.   

Vzhledem k situaci ve druhém pololetí školního roku, která byla spojena s uzavřením škol, 

s distanční výukou a s nařízením MŠMT ČR ohledně hodnocení a klasifikace na konci školního 

roku, přikládám pouze celkový přehled o prospěchu za 2. pololetí školního roku 2020/2021, který 

se nachází v tabulce č. 1. 

 

 

5.2.  Údaje o zameškaných hodinách 
 

Údaje o zameškaných hodinách by v souvislosti s průběhem letošního školního roku 

neměly vypovídající hodnotu. Zejména v prvním pololetí se velká část tříd musela učit distanční 

formou, protože průběžně odcházely do karantény vzhledem k výskytu onemocnění Covid-19. 

Problémy, které se vztahovaly k distanční výuce, jsme průběžně řešili s jednotlivými rodiči žáků, 

jejichž děti měly problémy s neúčastí na distanční výuce.  

Počet neomluvených hodin je vždy ovlivněn několika problémovými žáky. Tyto žáky a 

jejich rodiče jsme řešili ve spolupráci s OSPOD MÚ Neratovice a Policií ČR.  

 I problémy se skrytým záškoláctvím pravidelně řešíme ve spolupráci s odborem školství a 

OSPOD MÚ Neratovice. 

 

 

4.3. Údaje o integrovaných žácích 

 

Ke květnu tohoto školního roku je na škole celkem 141 žáků s doporučením z PPP (se 

SVP, nadaní), kteří na základě vyšetření v PPP vyžadují podpůrná opatření. Z tohoto počtu je pro 

34 zpracován IVP. Dalším 27 žákům jsou školou poskytována podpůrná opatření stupně 1. Ke 

konci školního roku na škole pracuje 24 asistentů pedagoga. 

Předmět speciálně pedagogické péče je poskytován 32 žákům. Dalších 34 žáků je 

doučováno v rámci pedagogické intervence. V nápravných skupinách je tedy celkem zařazeno 66 

žáků. Jsou rozděleni do 22 skupin, zpravidla homogenních podle věku nebo podle druhu obtíží. Ve 

skupinách je od jednoho do šesti žáků, podle platné technické novely. 

 

 

 

http://www.proskoly.cz/
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6.   Hodnocení žáků – úrazy 

 

6.1.  Počet úrazů 

 
Počet záznamů v knize úrazů 18  

Počet odeslaných záznamů o úrazech 4 

 

6.2.  Vyhodnocení úrazů 

 
Místo úrazu Počet úrazů 

V hodinách tělesné výchovy 8 

V ostatních vyučovacích předmětech 0 

Výlety a exkurze 0 

Lyžařské kurzy 0 

Výuka plavání 0 

Přestávky ve škole 6 

Školní družina a klub 2 

Šatny 0 

Sportovní soutěže 0 

Sportovní kurz 1 

Zájmový kroužek 1 

 

 

7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 
Projekty:  

Desatero pro primární prevenci – 10 videoklipů s kvízy. 

Smyslem projektu je předcházení rizikovému chování ve školách.  

Zapojeny byly 6. – 9. třídy.  

Témata: Kouření, návykové látky, alkoholismus, domácí násilí, šikana, poruchy příjmu potravy, 

sebepoškozování, týrání a zneužívání dětí, nelátkové závislosti a stalking. 

 

Preventivní programy:    

Revolution train – následný program Policie ČR     9. třídy 

Tvoje cesta načisto - preventivní program Policie ČR    8. třídy 

Hrou proti AIDS  - preventivní program Hygienické stanice   9. třídy 

Bulimie, anorexie           7. a 8. třídy 

Šikana          6. třídy 

  

Zdravý životní styl  - 6. - 9. třídy  - vztahy ve třídě, šikana, kyberšikana, záškoláctví, anorexie a 

bulimie, prevence kriminality, zneužívání tabákových výrobků – lift 

 

Práce s třídním kolektivem – 6. B, 6. A, 2. třída 

 

Tvořivé práce,  

Téma: drogy, tabák, alkohol, práva a povinnosti žáků, vztahy ve třídě, volný čas, práva dětí, Kruh 

důvěry  
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Besedy:    

Mě policie Neratovice  - právní vědomí, šikana, prevence kriminality  6. - 9. třídy  

Zdravý životní styl – K. Cajthamlová      7. třídy 

Když chci být v pohodě - Linka bezpečí       7. a 8. třída 

Policie ČR – rizikové chování       7. třída 

Dominika na cestě – tolerance a vztahy mezi lidmi, HIV, AIDS    8. třídy 

 

Adaptační pobyty – (spaní ve škole) - 6. B, 6. A, 7. A, 7. C, 8. A, 8. D, 8. C, 9. A, 9. B 

 

Abstinent -  film na prevenci alkoholismu, 8. a 9. třídy 

Jakub - prevence psychického a fyzického násilí 

Mezi nimi - prevence HIV, zodpovědné chování 

Sami - prevence anorexie, bulimie 

 
 

8.  Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)   

 
Název vzdělávací aktivity Počet zúčastněných pracovníků 

KURZ Paní učitelko ……MŠMT 693/2021-1-105 1 

 

 

9.  Průběh školního roku, změny a dosažené výsledky 
 

Nový školní rok byl zahájen v řádném termínu – tj. ve středu 1. září. Všichni pedagogičtí i 

nepedagogičtí pracovníci nastoupili na pracoviště již o týden dřív, aby připravili třídy a společné 

prostory školy na zahájení provozu. 

 

 
 

Žáci 1. tříd již tradičně zahájili výuku v odloučeném objektu školy, tzv. Školičce.   

 

Celé první pololetí bylo narušováno opětovným nástupem pandemie Covidu. Jednotlivé 

třídy postupně odcházely do karantény. Výuka přecházela na distanční způsob. Zejména na 

druhém stupni byla práce pro učitele, kteří museli během jednoho dne střídat prezenční a distanční 
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formy výuky, velmi náročná jak na samotnou organizaci výuky, tak ale zejména na přípravu 

jednotlivých hodin. 

 

I přes tyto problémy se nám podařilo koncem února zrealizovat lyžařský kurz pro žáky 

třídy 8. A, což je sportovní třída, která v minulém školním roce tento kurz nemohla absolvovat. 

 

 
 

Vyvrcholením letošního školního roku bylo dokončení a slavnostní otevření přístavby 

školy. Dne 8. února proběhla kolaudace budovy a dne 21. února jsme již v této části školy zahájili 

provoz. 

 
 

Samozřejmostí bylo i zpřístupnění a umožnění prohlídky nových školních prostor široké 

veřejnosti z řad našich bývalých i současných žáků, rodičů i zájemců z řad obyvatel Neratovic. 

Tento Den otevřených dveří jsme realizovali 12. března. 
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Počátkem jara jsme osadili venkovní naučné tabule do naší venkovní zahrady - arboreta, 

které vytvořili naši vyučující přírodopisu. Finální verze návrhu těchto panelůí jsme pak zadali 

firmě, která nám tyto panely vyrobila. Vzniklo tak pět velkých informačních tabulí, díky nimž se 

žáci mohou seznámit se vším, co je v okolí naší školy možné uvidět. 

  

 
 

Vzhledem k tomu, že se nám konečně po otevření přístavby školy uvolnily prostory, které 

byly doposud využívány jako dočasné třídy, mohli jsme přestěhovat jazykovou pracovnu. Ta byla 

doposud v místnosti, kam se vešlo maximálně 12 dětí. Vznikla tedy nová jazyková učebna pro cca 

20 žáků a z dosavadní místnosti jsme vybudovali zázemí a kabinet pro výtvarnou výchovu. 

 

Počátkem března jsme se museli vyrovnat s novou skutečností – příchodem dětí 

z Ukrajiny, které se svými rodiči prchaly před válečným konfliktem. Díky aktivitě našich žáků se 

nám podařilo nashromáždit množství sešitů a školních pomůcek. Nechybělo však ani oblečení a 

hračky pro menší děti.  

 Pro tyto nově příchozí ukrajinské žáky jsme pak zajistili intenzivní výuku českého jazyka.   

Ke konci školního roku tak na naši školu přibylo dalších 49 žáků, které jsme po počátečním 

adaptačním dvoutýdenním pobytu ve společných dvou třídách začali postupně včleňovat do 

normálních tříd mezi naše česky mluvící žáky. Prvotní seznámení s českým jazykem a 

s každodenním chodem školy zajišťovaly dvě kolegyně původem z Ukrajiny, které však již delší 

dobu žijí v České republice a mohly tedy zprostředkovat jak komunikaci s dětmi a jejich rodiči, 

tak i zároveň vyučovat základy českého jazyka. Tento postup a dosažené výsledky výuky se velmi 

líbily zástupcům ČŠI, kteří naši školu navštívili.   
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Na naší škole již několik let působí žákovský parlament. V letošním školním roce se velice 

aktivně podílel na chodu školy, organizoval různé akce pro žáky. Byly to například Den ve 

společenském oblečení, Retro den, Den bláznivých účesů, Barevné dny, No bag day nebo 

Teplákový den.   

 Naše škola je zapojena do sítě Škol pro demokracii pod záštitou Centra pro demokratické 

učení. 

Pro šest tříd prvního stupně byla realizována škola v přírodě. Celkem se zúčastnilo 157 

žáků.  

 

V květnu opět poctila naši školu svou návštěvou Michaela Vidláková, se kterou měli žáci 

devátých tříd možnost besedovat. Paní Vidláková patří k obětem nacistické genocidy Židů. Svou 

veřejnou aktivitou a přednáškovou činností se angažuje pro to, aby memento holocaustu nikdy 

nevymizelo z naší paměti. Každoročně se snažíme žákům touto formou připomínat, jaké katastrofy 

se v historii našeho národa udály.  
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Koncem měsíce května jsme uspořádali setkání bývalých zaměstnanců. V minulém roce 

uplynulo kulatých 60 let od otevření naší školy. Toto výročí jsme si však vzhledem 

k protipandemickým opatřením mohli připomenout až nyní. Pro naše bývalé zaměstnance jsme 

připravili program spojený s prohlídkou školy a samozřejmě i nových prostor přístavby školy. Celá 

tato akce se setkala s velmi kladnou odezvou. 

 

 
 

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

Božinova položením květin na jeho hrob na lobkovickém hřbitově. Stejně tak si každoročně 

v lednu připomínáme i výročí jeho úmrtí. Považujeme za nutné neustále připomínat jméno a odkaz 

osoby M. Plesingera-Božinova, jehož jméno škola nese.  

 

V červnu se též konala akce s názvem „Zápis na Druhou“, která se setkala s velkým 

ohlasem ze strany rodičů. Jednalo se o náhradu klasického zápisu do prvních tříd, který se opět 

v letošním roce z důvodu pandemických opatření nemohl konat. Během celého odpoledne se 

rodiče a jejich děti, nastávající prvňáci, mohli seznámit se svými budoucími učitelkami a naopak 

učitelé se nenásilnou formou her mohli seznámit se znalostmi a dovednostmi svých žáčků, se 

kterými se od září budou setkávat. Celá akce se konala ve venkovních prostorách naší školy.  
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Žáci prvních tříd v závěru školního roku odjeli na třídenní turistický kurz s přírodovědným 

zaměřením.  

 

Bezplatnou jazykovou přípravu pro žáky – cizince jsme v letošním roce poskytovali 

formou pedagogické intervence. Zúčastnili se jí 3 žáci z  Mongolska, Vietnamu a Moldávie. 

Ve škole je však v současné době též 37 žáků s jinou než českou státní příslušností. 

 

Státní příslušnost Počet žáků 

Vietnam 7 

Ukrajina 12 

Mongolsko 6 

Bulharsko 4 

Slovensko 3 

Moldavská republika 3 

Bělorusko 1 

Belgie 1 

 

K již tradičním akcím školy patří v samotném závěru měsíce června rozloučení se školou. 

Tato akce konaná na závěr školního roku je vždy spojená s rozloučením se žáky 9. tříd a oceněním 

nejlepších žáků. Nedílnou součástí slavnostního večera je kulturní program připravený učiteli a 

žáky školy. Celá akce se koná ve velkém sále místního Společenského domu za početné účasti 

rodičů, bývalých žáků i veřejnosti. V letošním školním roce se tato akce konala ve dvou dnech. 

První den pro rodiče všech vystupujících a druhý den pro rodinné příslušníky oceněných a 

vycházejících žáků. 
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Pokračoval projekt „Happysnack - odběr školního dotovaného mléka“ pomocí automatů od 

společnosti COME vending s.r.o.  Žáci školy tak mají možnost pomocí předplacených kreditních 

karet vybírat z celé škály nabízených mléčných výrobků.   

 

V průběhu školního roku byl vyhlášen jeden ředitelský den.  

 

Během celého roku jsme se opět potýkali s problémem vysokého počtu žáků. Zájem žáků 

zejména z okolních obcí o přijetí do naší školy neopadá, a proto jsme museli neustále odmítat další 

a další zájemce. Zájem je především o přijetí do šestých tříd.  Situace se však postupně bude 

zlepšovat v souvislosti s otevřením přístavby školy. Do budoucna tak bude možné mít v každém 

ročníku čtyři paralelní třídy, což doposud nebylo z prostorových důvodů ve všech ročnících 

realizovatelné. 

  

 Počátkem února odešly dvě naše kolegyně na mateřskou dovolenou. Vzniklý problém jsme 

vyřešili změnami v úvazcích učitelů a nástupem dvou nových kolegyň. 

 

   

 

10. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

10.1.  Údaje o významných mimoškolních a mimovýukových aktivitách      

                         
Nezapomínáme 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 v přízemí školy shromažďujeme vybité baterie. 

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

 

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 Odboru 

sociálně právní ochrany dětí a mládeže MÚ Neratovice. V tomto školním roce se komise sešla 

sedmkrát a řešila problémy sedmi 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. 

  

Pravidelně spolupracujeme s OSPOD MÚ Neratovice. Společně s ním řešíme 

nejzávažnější problémy dětí. Dlouhodobě problematičtí žáci mohou být umístěni na dvouměsíční 

diagnostický pobyt do Střediska výchovné péče Klíčov. V letošním školním roce tento 

diagnostický pobyt absolvoval jeden žák.    

 

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: 

 

 odběr dotovaného mléka, mléčných výrobků a ovoce pro žáky  

 

 filmová představení: 

1. ročník    -  Myši letí do nebe      

1. – 2. ročník     -   Ježek Sonic 2 

2. – 5. ročník     -   Tajemství staré bambitky 2  

5. ročník    -  Encanto 

              - Zakletá jeskyně 

     8. ABD, 9. ABD  - Poslední závod 

     7. ABD, 8. ABCDE, 9. ABD - Zátopek 

     dvakrát dětský film pro ukrajinské žáky v jejich mateřštině 

     

     besedy:     vše v Městské knihovně Neratovice 

1. a 2. ročník  -    se spisovatelkou dětských knih - Katarínou Fiala, autorské čtení  

3. ročník   -    Vánoce v literatuře 

5. ročník -    Horor není sci-fi   

     Světoví Češi   

     Vánoce 

- Beseda se spisovatelkami – Petra Braunová, Ilka Pacovská 

8. B, 6. BD -    Městská policie 

7. BC  -    Zdravá výživa s MUDr. Cajthamlovou 

8. BD  -    Beseda s cestovatelkou o Jižní Americe 

7. BC, 8. D -    Linka bezpečí – „Když chci být v pohodě“ 

 

 

 výukové programy: 

         2. ročník -   Poprvé v knihovně      Mě knihovna Neratovice 

            Autoři knih pro děti 

            Komiks 

3. ročník -   Už sám najdu knihu    Mě knihovna Neratovice 

             Zdravá pětka – zdravé stravování 

5. ročník -   Helpík – přednáška základů první pomoci 

             Palác Templ Mladá Boleslav – středověk  

            Planetárium Praha – Kde začíná vesmír 

9. roč.   Volba povolání  

8. roč.   Volba povolání pod vedením poradenského centra Mělník 

9. roč.   „Hrou proti AIDS“ – DDM Neratovice 

9. roč. – výběr   Holocaust - za účasti pamětnice Dr. Vidlákové 

8. C   „Tvoje cesta načisto“ – preventivní protidrogový program 

 

 projekty:  

1. ročník - Celoroční hra Včelky letí za pohádkou 

           Čtenářská soutěž – čtenářské deníky 

           Pasování čtenářů – městská knihovna 

           Halloween  

           Masopust 

           Mikuláš ve škole 

           Čarodějnický den 
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2. ročník  -  projekt Mikuláš    

AJ Halloween   

čtenářské deníčky  

Vv soutěž „Zvonek - pták roku“   

    Noc s Andersernem 

 

3. ročník  -  Expedice Nera – poznáváme své město 

Halloween 

Adventní těšení (s návštěvou Mikuláše a výrobou řetězů pro vánoční 

stromeček do Domu Kněžny Emmy) 

Noc s Andersenem  

Čtenářský deník 

4. ročník           -  Čtenářské dílny - celoroční projekt k podpoře čtenářské gramotnosti, 

práce se čtenářskými deníky 

Projekt zdravá strava 

 

5. ročník  -   Státy Evropy  

Vánoční pečení cukroví 

Noc s Andersenem  

Čtenářský deník 

Tripartita – spolupráce žák – učitel – rodič 

Dětský den (pořádání pro mladší žáky) 

 

V dubnu jsme se vrátili k tradici nácviku evakuace a invakuace, který je vždy spojen 

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.   

 

 Exkurze a výlety:    

  

I. stupeň: 1. ročník -  výlet na hrad Kost s programem  

         adaptační pobyt – 15. 6. – 17. 6. 2022 

 

2. ročník - výlet na hrad Kost s programem  

              pěší výlet po okolí Neratovic  

              návštěva farmy  

 

3. ročník -  Zoo + Dinopark Plzeň  

Český ráj, zřícenina hradu Rotštejn – 3. A, B 

 

4. ročník -  IQ LANDIA Liberec 

Národní muzeum Praha      

Zemědělské muzeum Praha 

Majaland Praha 

 

5. ročník -  Muzeum Škoda Mladá Boleslav  

Cyklovýlet kolem Labe  

Lasergame Praha  

Pražský hrad  
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Majaland Praha  

Zoo Praha  

Bozkovské jeskyně  

Farma Pěnčín  

Podzemí Mělníka  

  

II. stupeň:  Muzeum Mělník – „Jedu v jedu“    6. A, 7. A, 8. C, 9. A 

  Skanzen Přerov      6. BC 

  Předvánoční Praha      9. A 

  Spaní ve škole       9. B, 6. B, 8. D 

  Lyžařský výcvikový kurz - Bubákov    8. A 

  Stará Praha       8. D 

  ZOO Praha       6. D 

Výlet – Lhotka                6. B, 8. BCDE 

  Výlet - Úžice              6. A 

  Praha Magenta Experience     7. A 

  Kokořínsko       6. roč. 

  Litoměřice, Mácha      9. AB 

  Historická Praha      7. C 

  Terezín       9. AB 

  Botanická zahrada Praha     7. BD 

  Samopše u Sázavy      9. D 

  Praha        9. B 

  Ovčáry – kemp      9. B 

  Sportovně turistický kurz     6. A, 7. A, 8. A, 9. A 

  Lučany v Jizerských horách     8. D 

  Karlštejn       6. D 

  Rádio Junior Praha      6. D 

  Mšeno        8. C 

  Praha – Vyšehrad      7. B 

  Národní zemědělské muzeum Praha    7. B 

  Praha historická      7. D 

  Praha – Vyšehrad, Národní divadlo    8. D   

   

   

 Pomoc útulku pro psy a kočky 

 

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

hrají podle rozpisu  

 

 Klub mladého diváka se z důvodu pokračujících pandemických opatření nekonal.   

 

 sběr starého papíru - září, prosinec, březen a červen – sebráno 9 020 kg, 6 950 kg, 9 630 kg 

a 8 300 kg 

 

 Sběr PET víček – za letošní školní rok bylo sebráno 410 kg. 
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V rámci environmentální výchovy a programu Skutečně zdravá škola se žáci prvního i druhého 

stupně zapojili do následujících aktivit: 

 Projektové dny:   říjen    - Světový den zvířat 

                         Světový den výživy  

                         Den stromů 

březen  -   Světový den vody 

duben   -   Světový den zdraví 

                           Den Země 

květen  -    Mezinárodní den biologické rozmanitosti 

červen  - Den květů – Letní slunovrat   

o Účast v programu Skutečně zdravá škola 

o Projekt firmy COME VENDING s.r.o.“ Zasej si své semínko“ – kulihrášek 

o Návštěva farmy v Byškovicích a seznámení se s hospodářskými zvířaty 

o Výlet na hrad Kost s ukázkou dravých ptáků 

o Výtvarná soutěž – „Zvonek zelený“, k vyhlášení ptáka roku 

o Roční sponzorství zvířat ZOO Praha – ovce domácí (6. D) 

o Seznamování se a poznávání dřevin ve školním arboretu 

o Vysazování a pěstování bylin, následné využívání ve zdravé kuchyni 

o Péče a zlepšování životního prostředí na školním pozemku a v okolí školy (úklidové práce) 

o Sázení letniček a trvalek do betonových truhlíků před budovou školy a celoroční péče o ně 

o Při pracovních činnostech výroba ptačích krmítek a jejich rozmístění 

o Tvorba výrobků z přírodních materiálů se zaměřením na Vánoce a Velikonoce 

o Sběrové akce – papír, elektroodpad 

 

 

Naše škola i v letošním roce věnovala nemalou pozornost zdravé stravě a zdravému 

životnímu stylu. Zdravá 9 se věnovala nejen nevšedním tématům, ale organizovala i soutěže pro 

žáky a vytvářela nástěnky ve školní jídelně v návaznosti na roční období a typické lokální 

potraviny a pokrmy. S velkým ohlasem se setkala tradiční vánoční soutěž, kde mohly soutěžit 

mladší děti spolu s rodiči na téma zdravého cukroví nebo vánočního motivu vyskládaného ze 

zdravých potravin.   
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Již sedmnáctým 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 5 000,- Kč. Momentálně sponzorujeme opět dítě z Indie – devítiletou dívku, která se 

jmenuje Jesvita D´Silva. Celou potřebnou částku pravidelně získáváme prostřednictvím sběrových 

akcí. 

 

              Jesvita D´Silva 

 

10.2.  Účast žáků školy v soutěžích 

 
Název soutěže Stupeň 

soutěže 

Jméno, příjmení žáka Třída       Umístění 

Celkové – mezi ZŠ 

Dějepisná olympiáda OK Václav Krejčiřík 8. D 3.                        1. 

  Barbora Krejčová 8. C 4.                        2. 

Anglická olympiáda OK Kamila Hřivnová 7. B 2.                        2. 

Olympiáda v ČJ OK Barbora Krejčová 8. C 6. - 7. 

Zeměpisná olympiáda OK Vendula Bicanová 6. B 5.                        2.   

 OK Unurzaya Munkbayar 6. B 8.                        4. 

 OK Adam Chytrý 7. A 2.                        1. 

 KK Unurzaya Munkbayar 6. B 2.                        1. 

 KK Vendula Bicanová 6. B 12.                      6. 
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Žák Jonáš Hergesell (5. B) se úspěšně zúčastnil Logické olympiády, kde se probojoval až 

do republikového finále, kde se umístil na krásném 20. místě. 

 

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

V kategorii I se na 2. místě umístilo družstvo naší školy ve složení Robin Čechlovský (6. D), 

Lukáš Kulda (6. D), Julie Karlíková (6. D) a Tereza Šloserová (6. B). 

 

  Naši žáci se též zapojili do soutěže v technických dovednostech, kterou pro žáky našeho 

regionu každoročně pořádá SOŠ a  SOU Neratovice. Žák David Mára ze třídy 8. B obsadil   

1. místo. 

 

  

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 - 5. místo   

ml. chlapci - 4. místo 

st. chlapci - 6. místo 

st. dívky   - 1. místo    

                                                       st. dívky -  5. místo v ČR   

Mc Donald´s Cup - minikopaná -   

    okresní kolo - 2. – 3. třída - 4. místo 

4. – 5. třída - 1. místo 

    krajské kolo  4. – 5. třída - 1. místo 

    národní kolo  4. – 5. třída - 14. místo 

 

Sportovní dny města Neratovic - září - 1 x 1. místo 

       1 x 2. místo 

       1 x 3. místo 

 

Sportovní dny města Neratovic - červen - 1 x 2. místo 

       1 x 3. místo 

 

Atletický trojboj      okresní kolo  I. kategorie  3. místo 

       II. kategorie  1. místo   

                  

Florbal    okresní kolo  IV. kategorie  2. místo 

    

Štafetový pohár  okresní kolo  1. místo 

    krajské kolo  1. místo 

- 4. místo v ČR   

 

Minifotbal   okresní kolo  ml. chlapci - 1. místo 

        st. chlapci - 2. místo 
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Atletický čtyřboj  okresní kolo  st. dívky - 1. místo 

       st. chlapci - 2. místo 

        ml. chlapci - 1. místo 

       ml. dívky - 1. místo 

 

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

        1 x 4. místo  

 

Nehvizdská laťka  týmy   2 x 1. místo  

    Jednotlivci  2 x 1. místo 

       1 x 2. místo 

       1 x 3. místo 

 

 

 

10.4.   Nabídka zájmových kroužků 

 
V letošním školním roce jsme opět připravili nabídku zájmových kroužků pro žáky 1. i 2. stupně. I 

zde se však projevily problémy spojené s protipandemickými opatřeními. 

 

Ruský jazyk hrou Natálie Nykodymová 1. - 5. ročník 

Ruský jazyk    Mgr. Lenka Koppová     6. - 9. ročník 

Taneční (street dance) Mária Langmajerová 1. ročník 

Taneční (street dance) Mária Langmajerová 2. ročník 

Taneční (street dance) Mária Langmajerová 3. - 4. ročník 

Taneční (street dance) Mária Langmajerová 5. - 6. ročník 

Atletika Mgr. Kateřina Janků 3. - 5. ročník 

Atletika  Mgr. Kateřina Chalupová 1. - 2. ročník 

Hudební soubor Mgr. Jaroslav Kužel II. stupeň 

Pěvecký sbor Kuželky 
Mgr. Milena Novotná 

Mgr. Markéta Rybová 
1. - 2. ročník 

Florbal  Mgr. Milan Černý 5. - 6. ročník 

Keramika Agentura Rytmik 1. - 6. ročník 

Parkour Agentura Rytmik 1. - 6. ročník 

Veselá věda Agentura Veselá věda 1. - 5. ročník 

Šachy Externě Helena Veny 1. - 6. ročník 
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11. Kontroly a inspekce  

 

11.1 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
   

V dubnu 2022 proběhla metodicky orientovaná návštěva ČŠI, která byla zaměřena na 

zjišťování podmínek vzdělávání a zmapování situace související s vyšším počtem žáků, kteří přišli 

do školy z Ukrajiny. Tyto návštěvy ČŠI probíhaly ve všech školách, kde je vyšší počet 

ukrajinských žáků. Vzhledem k tomu, že se k datu šetření ČŠI nacházelo na naší škole 48 

ukrajinských žáků, byli jsme mezi prvními navštívenými školami.  

Cílem nebylo vytvoření žádného hodnocení,  ale veškeré aktivity ČŠI směřovaly výlučně 

k podpoře školy směrem k úspěšnému zvládnutí současné situace ve prospěch všech vzdělávaných 

dětí a žáků.  
 V měsíci květnu proběhlo výběrové zjišťování výsledků vzdělávání žáků 5. ročníku. Cílem 

tohoto inspekčního elektronického zjišťování je zjištění a porovnání výsledků žáků 5. a 9. tříd. 

Naše škola byla vybrána do vzorku škol pro výběrové zjišťování výsledků žáků 5. ročníků 

základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. 

 

 

11.2  Další kontroly  
  

-       duben 2022 -  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 2021. 

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 - 877 - 

Počet pedagogických pracovníků - 86   

Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách - 50 60 

Pracovní stanice umístěné v nepočítačových učebnách, 

studovnách, školních knihovnách, apod. 

- 68 40 

Pracovní stanice sloužící k přípravě pedagogického 

pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání 

- 85 60 

Počet pracovních stanic celkem - 214 180 

 

 

12.2 Pracovní stanice – technické parametry 

 

Technické parametry stanic počet 

Starší 5 let 81 

Novější – nevyhovuje standardu ICT 24 

Novější – vyhovuje standardu ICT 109 
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12.3  Lokální počítačová síť (LAN) školy 
 

Lokální počítačová síť standard 

ICT 

skutečnost plán 

Počet přípojných míst - 490 - 

Sdílení dat Ano Ano - 

Sdílení prostředků Ano Ano - 

Připojení do internetu Ano Ano - 

Komunikace mezi uživateli Ano Ano - 

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 - 42 45 

Dotyková tabule - 38 45 

Tiskárny  - 15 10 

Kopírovací stroj - 4 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 2016 Office 

365 Tabulkový editor MS EXCEL 2016 

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 - 

 



  

 

  

 

- 30 - 

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 

prezentace 

- ANO - 

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 420  

 

 

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 pět kategorií:  

1. třídy - „Od Neználka k Všeználkovi “ - (I. - III.. oddělení) 

2. třídy - „Poznáváme Mělnicko a okolí“ - (IV. a V. oddělení) 

3. třídy - „Zajímavosti Mělnicka a  okolí“ - (VI. oddělení) 

  - „Máme rádi Česko“ - (VIII. a IX. Oddělení) 

4. třídy - „Čtvero ročních období“ (VII. a X. oddělení) 

 

počet dětí:  255 (1. - 4. třída) + od dubna 8 dětí z Ukrajiny 

počet oddělení:  10 

vychovatelky:   6 celý úvazek a 4 poloviční úvazek 

kvalifikovanost: 10 kvalifikovaných, 1 si doplňuje kvalifikaci na UP v Olomouci   

rozmístění:   1. tř. - 3 oddělení - Školička 

                   2. tř. - 2 oddělení - přístavba 

                   3. tř. - 3 oddělení - přístavba 

4. tř. - 2 oddělení -  přístavba   
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Celoroční plnění plánů bylo z větší části splněno. 

 

Akce ve školní družině: 

Listopad 2021 - SD Neratovice - výstava loutek 

Prosinec 2021 - RODAS - čokoládovna Šestajovice  

Prosinec 2021 - SD Neratovice - výstava ozdob a betlémů 

Prosinec 2021 - DKE Neratovice -výstava vánočních stromků, předání přáníček a dárečků      

klientům DKE 

Březen 2022 - Prevence kriminality, šikany a vztahy mezi dětmi - beseda 

Květen 2022 - „Dravci“- beseda a ukázky letu dravců 

Květen 2022 - Výstava „Kouzelný svět obrázků pro děti“ - Elena Němcová 

Červen 2022 - Mirakulum 

Červen 2022 - Mořský svět Praha 

 

 

14.     Spolupráce s odborovou organizací 
 Odborová organizace ukončila na škole své fungování ke dni  31. 5. 2008. 

 

 

15.  Základní údaje o hospodaření školy 
 

 

A. Prostředky přidělené odborem školství KÚ Středočeského kraje –  

rok 2021 

 
1)  Příjmy: 

a) provozní dotace       64 396 497,00 

  

c e l k e m        64 396 497,00 

 

2) Neinvestiční náklady: 

 

Celkem        64 396 497,00 

z toho: 

a) mzdy        45 717 457,00 

b) odvody (včetně tvorby FKSP)      16 379 083,90  

c) OON + cizinci            349 608,00  

d) zákonné pojištění (Kooperativa)          184 670,00  

e) učebnice             174 549,98    

f) školní potřeby (1. třídy, plavání, uč. pom.)        243 576,70 

g) náhrada nemoci            495 959,00 

h) DVPP                  

               - kurzy a školení               2 512,00 

   - cestovné                   211,00 

 i) školení               15 869,80 

 j) cestovné                 8 888,00 

 k) ochranné pomůcky              80 216,72 

 l) podpůrná opatření              16 974,00 

 m) lékařské prohlídky              20 300,00  
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 n) DHIM            706 620,90  

      

Zisk               0,0 

 

B. Provozní rozpočet 
 

1) Příjmy: 

a) provozní dotace od zřizovatele     7 628 429,00 

b) úroky                                1 278,72 

c) ostatní výnosy (energie, apod.)                   26 951,01 

d) stravné         2 243 845,66 

e) školné – družina                175 701,00 

f) dotace na ŠvP                     0,00 

    

c e l k e m                   10 076 205,39 

2) Neinvestiční náklady: 

 

Celkem                  10 076 205,39 

 

z toho: 

a) učební pomůcky a tisk                            44 933,07 

b) nákup nábytku a elektro                 23 112,96 

c) nákup materiálu                    596 413,78 

d) energie         3 100 000,00 

e) služby (včetně telefonů, poplatky bance, ceniny)                  1 217 650,48 

f) opravy                  728 269,73 

g) cestovné                                     46,00 

h) náklady na reprezentaci                                286,00 

i) pojištění majetku                             49 373,00 

j) mzdy                1 135 000,00 

k) odvody (vč. tvorby FKSP)                383 629,00 

l) zákonné sociální náklady, (FKSP, školení)                         29 053,00  

m) OON - na ŠvP                                0,00 

n) OON                        28 000,00 

o) odpisy                             3 429,00 

p) suroviny – potraviny       2 231 422,39 

q) ostatní náklady - Kooperativa                           4 776,00 

r) drobný dlouhodobý majetek         500 810,57 

  

Zisk                            0,00  

 
 

C. Vedlejší  hospodářská  činnost 
 

Škola v roce 2021 provozovala vedlejší hospodářskou činnost v tomto rozsahu: 

     - zájmové kroužky 

     - pronájmy prostor školy včetně tělocvičen 

     - školní kiosek  

     - stravné 
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1) Příjmy: 

Tržby a výnosy      c e l k e m          375 250,00 

   

2) Neinvestiční náklady: 

celkem                    297 849,03 

z toho: 

a) mzdy                80 462,00  

b) OON                84 980,00 

c) odvody (včetně tvorby FKSP)               29 274,24 

d) energie                           0,00 

e) materiál                                        0,00 

f) opravy a udržování                            0,00 

g) suroviny – potraviny                         103 132,79 

  

Zisk                  77 400,97 

 

D.  Neinvestiční výdaje: 
 

a) Tvorba a použití FKSP – rok 2021 

převod r. 2020                           1 085 138,23 

tvorba r. 2021                           948 577,56 

 

C e l k e m    příjmy                    2 033 715,79 

 

jubilea (odchod do důchodu)                                8 500,00 

pohoštění - Den učitelů, Vánoce               43 455,04 

příspěvek na stravování            186 224,00 

kulturní akce                   0,00 

příspěvek na rekreace           22 984,00 

 

C e l k e m    výdaje             736 094,04 

 

Stav fondu k 31. 12. 2021                    1 297 621,75 

    

 E.  Stav fondů organizace 
 

Fond odměn 

počáteční stav              329 094,33 

tvorba                     38 500,00 

čerpání                                                    0,-  

konečný stav            367 594,33 

 

Fond reprodukce  

počáteční stav                              0,00 

převod z rezervního fondu                  0,00 

čerpání                     0,00 

konečný stav                         0,00 

 

Rezervní fond 

počáteční stav                 449 690,56 
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tvorba                 38 900,97  

čerpání                           0,00 

konečný stav            488 591,53 

 

 

  F. Hospodářský výsledek 
 

Příjmy celkem                76 544 885,77 

Výdaje celkem                     76 467 484,80 

Hospodářský výsledek – zisk                          77 400,97 

  

Celkový zisk organizace ve výši                          77 400,97 

 

V roce 2021 naše organizace přijala se souhlasem Rady města Neratovice finanční sponzorské 

dary: 

od firmy Kodak expres – Lubomír Vosáhlo ve výši 5 000,- Kč,  

od Krajského úřadu ve výši 597 192,95 Kč (respirátory, roušky, testy). 

 

Finanční prostředky ve výši 5 000,- Kč byly použity na nákup kancelářských pomůcek pro děti a 

učitele. 

Finanční prostředky ve výši 597 192,95 Kč (respirátory, roušky, testy) byly použity pro žáky a 

zaměstnance školy. 

  

Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021: 

 

fond odměn                    38 500,00 

rezervní fond                    38 900,97 

   

c e l k e m                    77 400,97 

 

G. Prostředky EU – Šablony pro MŠ a ZŠ II. 
 

1. Příjmy 

Tržby a výnosy celkem           731 011,25 

 

2. Neinvestiční náklady 

Celkem             731 011,25 

 

 

Z toho: 

a) mzdy – OON            633 110,00 

b) DHIM               35 408,00  

c) učební pomůcky              11 035,15 

d) semináře, školení                  0,00 

e) cestovné                    182,00 

f) služby               48 724,00 

g) odvody (včetně tvorby FKSP)              4 680,00 

h) kooperativa                        0,00    

 

Zisk                         0,00   
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Organizace v roce 2019 podala žádost a ta byla schválena ve výši 2 318 071,- Kč. 

V roce 2019 jsme obdrželi částku ve výši 2 318 071,- Kč. 

  

V roce 2019 byla zaúčtována do nákladů částka ve výši 155 859,60 Kč. 

V roce 2020 byla zaúčtována do nákladů částka ve výši 645 626,15 Kč. 

V roce 2021 byla zaúčtována do nákladů částka ve výši 731 011,25 Kč. 

 

Nevyčerpaná dotace ve výši 785 574,00 Kč byla převedena do rezervního fondu a bude vrácena  

v roce 2022. 

 

 

 H. Prostředky EU – Šablony pro MŠ a ZŠ III. 
 

1. Příjmy 

Tržby a výnosy celkem           166 407,74 

 

2. Neinvestiční náklady 

Celkem             166 407,74 

 

Z toho: 

a) mzdy – OON              28 620,00 

b) DHIM             111 804,00  

c) učební pomůcky                6 260,74 

d) semináře, školení                  0,00 

e) cestovné                        0,00 

f) služby               19 723,00 

g) odvody (včetně tvorby FKSP)                     0,00 

h) kooperativa                        0,00    

 

Zisk                         0,00   

 

Organizace v roce 2021 podala žádost a ta byla schválena ve výši 1 371 008,- Kč. 

V roce 2021 jsme obdrželi částku ve výši 1 371 008,-Kč. 

V roce 2021 byla zaúčtována do nákladů částka ve výši 166 407,74 Kč. 

 

Nevyčerpaná dotace ve výši 1 204 600,26Kč byla převedena do rezervního fondu a bude čerpána  

v roce 2022. 
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16.  Výsledky inventarizace majetku 

 

16.1 Inventarizovaný majetek 
  

Druh majetku  Inventarizace  

ke dni 

Celková hodnota 

k 31. 12. 2019 

Nehmotný investiční majetek D - -  

Hmotný investiční majetek F 31. 12. 2021  561 635,00 Kč 

Pozemky D - -  

Drobný nehmotný majetek D 31. 12. 2021  125 879,60 Kč 

Hmotný majetek v operativní ev.(500 – 3 000 Kč) F 31. 12. 2021 2 632 443,88 Kč  

Drobný hmotný majetek (3 000 – 40 000 Kč) F 31. 12. 2021 12 423 404,37 Kč 

Materiálové zásoby  F ---              --- 

Učební pomůcky  F 31. 12. 2021  2 141 346,20 Kč 

Stravenky  F --- --- 

Ceniny  F ---              --- 

Pokladní hotovost  F 31. 12. 2021       357,00 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 

                               Bc. Miroslava Priatková 

                                        Jana Svobodová 

                                        Zbyněk Kratochvíl 

Datum inventarizace 31. 12. 2021 
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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 2021. 

 

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 tělovýchovy 

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 10. 1. 2022  

 

 

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: 

 

-   Bc. Lukáš Fogl  -  PedF UK Praha, učitelství pro 2. stupeň ZŠ – Čj – Hv     

-   Dagmar Žáková Humlová  -  PedF UK Praha, učitelství praktického vyučování a odborného   

   výcviku                                             

-   Radana Strnadová   -  PedF UK Praha, učitelství praktického vyučování a odborného   

   výcviku                

-   Michal Holec                      -  Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TU Liberec, 

zeměpis se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem 

programu dějepis 

- Bc. Mária Langmajerová  -  PedF UJEP Ústí nad Labem, učitelství pro 2. stupeň ZŠ –  

    -  Tv a sport 
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- Řehořková Jana   - PedF UK – Specializace v pedagogice Čj + Základy společenských                          

                                       věd 

-  Adam Hackl   - VŠEP, obor Tv - Sv   

-  Jana Machátová   -  bude podávat přihlášku k doplnění požadovaného vzdělání 
 

 

 

19. Údaje o zapojení školy do mezinárodních programů 
 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 
Škola v letošním školním roce nebyla zapojena do žádného z rozvojových a mezinárodních 

programů.  

 

 

20. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 

 

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. i II. stupně školy, kterým je zdarma pravidelně každý týden dodáváno 

čerstvé ovoce a zelenina. 

 

Projekt Šablony II z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva Podpora škol 

formou projektů zjednodušeného vykazování pod názvem „Zvýšení kvality pedagogické práce na 

ZŠ MPB Neratovice II.“ a s registračním číslem projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013293.  

Naše škola tak díky dotaci získala na požadované aktivity 2 318 071,00 Kč.  

 

Datum zahájení fyzické realizace projektu 1. 9. 2019. 

Datum ukončení fyzické realizace projektu 31. 8. 2021. 

V září byla předložena závěrečná zpráva a vyúčtování celého projektu. V měsíci březnu 2022 byla 

tato zpráva schválena a tím jsme úspěšně zakončili i tuto výzvu. 

 

Od září jsme zahájili realizaci projektu Šablony III z operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání, Výzva Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování pod názvem 

„Zvýšení kvality pedagogické práce na ZŠ MPB Neratovice III.“ a s registračním číslem projektu: 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020802. Naše škola tak získá přiznanou dotaci ve výši 1 371 008,00 

Kč.  

Datum zahájení fyzické realizace projektu 1. 9. 2021.  

Datum ukončení fyzické realizace projektu 30. 6. 2023.  

V únoru 2022 jsme předložili první monitorovací zprávu o realizaci projektu. 
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Příloha č. 1   -   Přehled o prospěchu a chování za 2. pololetí školního roku 

2021/22 
 

1. stupeň:  

  
Třída Počet žáků Prospěli 

s vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 

 

1. A   29 29 0 0 

1. B 29 27 1 1 

1. C 30 30 0 0 

1. D 10 10 0 0 

2. A 25  21 4 0 

2. B 25 20 5 0 

2. C 26 21 3 1  

3. A 29 28 1 0 

3. B 24 18 6 0 

3. C 24 13 9 2 

4. A 30 22 7 1 

4. B 28 21 7 0 

4. C 29 27 1 1 

5. A 30 17 11 2 

5. B 30 22 8 0 

5. C 30 13 15 2 

5. D 30 16 13 1 

1. - 5. celkem 458 355 91 11  

 

2. stupeň 
  

Třída Počet žáků 
Prospěli 

s vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

6. A 27 10 17 0 

6. B 25 7 15 3 

6. C 24 2 18 4 

6. D 27 6 19 2 

7. A 27 15 12 0 

7. B 29 8 15 6 

7. C 25 3 12 10 

7. D 26 7 17 2 

8. A 28 13 15 0 

8. B 24 5 18 1 

8. C 24 1 20 3 

8. D 26 9 15 2 

8. E 25 1 22 2 

9. A 28 9 19 0 

9. B 26 4 22 0 

9. D 26 2 19 5 

6.- 9. celkem 417 102 275 40 

1.- 9. celkem 875 457 366 51  
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Opravné zkoušky: 

  

 Prospělo Neprospělo        Celkem 

1. ročník 0 0 0 

2. ročník 0 0 0 

3. ročník 0 2 2 

4. ročník 0 0 0 

5. ročník 0 0 0 

6. ročník 4 2 6 

7. ročník 0 6 6 

8. ročník 0 0 0 

9. ročník 5 0 5 

Celkem  9 10 19 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


