
 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 
 

O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2017 / 2018  
 

Zpracováno v souladu s § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti  
dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy 

 

 

 
 
 

 

Základní škola Dr. Edvarda Beneše Mladá Boleslav, 
 Laurinova 905, příspěvková organizace 

 
IČO: 62451511 

tel.: 326 324 075 

 
Zřizovatel školy:  
 Statutární město Mladá Boleslav 
 Komenského nám. 61 
 293 49  Mladá Boleslav 



2 

 

 

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2017/2018: 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...................................................................................................................... 3 

ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ORGANIZACE (ZÁKLADNÍ ŠKOLA) ................................................................... 4 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ .................................................................................................................................... 7 

VÝSLEDKY A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ ................................................................................................. 8 

REALIZOVANÉ PROJEKTY: ..................................................................................................................... 14 

DALŠÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY A PREZENTACE ŠKOLY ................................................................................. 20 

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ A OLYMPIÁD .......................................................................................................... 35 

ZPRÁVA VÝCHOVNÉHO PORADCE A ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA ZA ŠKOLNÍ ROK 2016/17 ..................... 40 

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ........................................................................................................ 42 

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ............................. 43 

AKTIVITY ŠKOLY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI ....................................................................... 45 

ŠKOLSKÁ RADA ..................................................................................................................................... 46 

ŠKOLNÍ DRUŽINA .................................................................................................................................. 48 

PŘEHLED O PROVEDENÝCH INSPEKCÍCH ČŠI......................................................................................... 50 

PŘEHLED O PROVEDENÝCH KONTROLÁCH ........................................................................................... 50 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ........................................................................................... 51 

ZÁVĚREM .............................................................................................................................................. 52 

 
 
Školská rada byla seznámena s výroční zprávou dne 10. 10. 2018 
  



3 

 

I. Základní údaje o škole 
 
Název organizace: 

 
Základní škola Dr. Edvarda Beneše Mladá Boleslav, Laurinova 905, 
příspěvková organizace 

 
 

IČO:   62451511 
IZO:   102 326 908 
RED-IZO:  6000 49205 
 
 
Adresa: Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav 
Telefon: 326 324 075 
e-mail: brigita.sulcova@zsbenese.cz 
  škola@zsbenese.cz 
web:  www.zsbenese.cz 
 
 
 
 
Zřizovatel:    Statutární město Mladá Boleslav 
    Komenského nám. 61 
    293 49 Mladá Boleslav 
 
 
Ředitelka:   Mgr. Brigita Šulcová 
 
 
Zástupce ředitelky: Mgr. Jiří Kumstát 

Mgr. Jitka Kendíková 
 
 
 
Charakteristika školy 
 
 
Základní škola: 

– úplná základní škola 
– na konci školního roku celkem  žáků v 22 třídách 

 
 
  1. – 5. ročník:  13 tříd  320 žáků 
  6. – 9. ročník:   9 tříd  197 žáků 
 
 
 
 
 

mailto:brigita.sulcova@zsbenese.cz
mailto:škola@zsbenese.cz
http://www.zsbenese.cz/
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Školní družina:  
– zapsáno 200 žáků v sedmi odděleních 

 
Provozní doba: 

 
    7,00 -   9,00 hodin 
  10,40 - 16,30 hodin 
 
 
 
Přehled oborů vzdělávání 
 

Školní vzdělávací program „Škola bez stresu “ v 1. – 9. ročníku 
Studium denní 
Délka studia 9 let 

 
 
 

II. Údaje o pracovnících organizace (základní škola) 
 
 
Počet pedagogů celkem:  30 (přepočteno na úvazky 28,8) + 7 vychovatelek: 
(přepočteno na úvazky 5,7) 
 
Pro realizaci výchovně vzdělávacích úkolů na škole jsou stanoveni tito pracovníci: 
 
Mgr. Jiří Kumstát  zástupce ředitele  
Mgr. Brigita Šulcová výchovná poradkyně  
Mgr. Pavla Čermáková metodik prevence sociálně patologických jevů 
Mgr. Jitka Kendíková zástupce ředitele II. stupeň, správce učebny výpočetní  

techniky a ICT koordinátor 
Michaela Sliwková  asistent pedagoga 
Lucie Ilková      asistent pedagoga 
Mgr. Marcela Drázská školní psycholog – externí zaměstnanec 
 
 
Třídní učitelé: 
1. A    Mgr. Ilona Urbanová                                          6. A  Mgr. Věra Bělohlávková 
1. B    Mgr. Lucie Rozsypalová                                    6. B  Mgr. Zdeňka Patočková 
1. C    Bc. Monika Volavková                                       6. C  Bc. Tomáš Kubiš 
2. A    Andriana Charvátová                                         7. A  Mgr. Tereza Benešová 
2. B    Marie Linková                                                    7. B  Mgr. Hana Chadimová 
2. C    Bc. Petra Flodrmanová                                     8. A  Mgr. Jitka Kendíková 
3. A Mgr. Monika Kratochvílová            8. B  Mgr. Renata Bališová 
3. B Lenka Votrubcová              9. A  Mgr. Brzobohatá Eva, Dis. 
4. A Mgr. Lenka Kolmanová              9. B  Mgr. Čermáková Pavla 
4. B Mgr. Ivana Kettnerová     
4. C Mgr. Dana Koderová     
5. A Mgr. Eva Švehlová      
5. B Mgr. Eva Krajová      
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Další učitelé a vychovatelky školní družiny:  
 
Mgr. Helena Borovičková, Mgr. Marcela Kukačková, Mgr. Jana Vlášková, Mgr. Lenka 
Čížková, Mgr. Lada Maroulová, Mgr. Monika Hlinská, Mgr. Vendula Králová, Mgr. 
Tereza Benešová, Bc. Tomáš Kubiš, Mgr. Libuše Šleglová, Mgr. Nina Masáková, 
Lucie Ilková, Karla Rejmanová, Kateřina Šilhanová, Michaela Sliwková,  
Bc. Renata Richterová, Martina Charvátová, Kateřina Urbanová 
 
Ostatní zaměstnanci školy: 
 
Vedením účetnictví pro celou příspěvkovou organizaci je pověřena účetní školy. 
O úklid školní budovy a školního dvora se starají 4 uklízečky. Veškerou běžnou 
údržbu budovy a prostory areálu školy má na starosti školník. 
 
 
Na škole pracují tyto předmětové komise a metodická sdružení: 
 

– 1. – 5. ročník    Mgr. Eva Švehlová 
– tělesné výchovy   Mgr. Lenka Čížková 
– člověk a příroda   Mgr. Brigita Šulcová 
– matematika a informatika  Mgr. Jitka Kendíková 
– jazyk + jazyková komunikace Mgr. Věra Bělohlávková 
– umění + kultura   Mgr. Helena Borovičková 
– člověk + společnost  Mgr. Zdeňka Patočková 

 
Předmětové komise se scházejí 4 – 5 x ročně, schůzky jsou neformální a řeší 

aktuální problémy jednotlivých předmětů, výběr učebnic a učebních pomůcek, 
mimoškolní akce atd. 
 

Předsedové předmětových komisí jsou nejbližšími spolupracovníky vedení 
školy.  
 
 

1) Základní údaje o pracovnících školy  
  

       Počet pracovníků 

 Celkem nepedagogických pedagogických pedagogických 

 fyzický/přepočtený fyzický/přepočtený fyzický/přepočtený s odbornou kvalifikací 

 45/40,7 8/6,2 37/34,5 33 
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2) Věková struktura pedagogických pracovníků (k 30. 6. 2016) 
  

        Počet 
       

pedagogických do 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 60 let nad 60 let Z toho Průměrný 

pracovníků 
     

důchodci věk 

Z toho žen 2 8 11 12 2 2   

Celkem 2 9 11 13 2 2 46,74 

3) Pedagogičtí pracovníci - podle nejvyššího dosaženého vzdělání                     
(k 30. 6. 2016) 

       Počet pedagogických pracovníků - dosažené vzdělání 

vysokoškolské vysokoškolské       

magisterské a vyšší bakalářské vyšší odborné střední základní 

26 0 0 11 0 

 

4) Pedagogičtí pracovníci - podle délky praxe 
  

        Počet pedagogických pracovníků 

Do 6 let do 12 let do 19 let do 27 let  do 32 let nad 32 let 

5 3 10 5 10 4 
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III. Přijímací řízení 
 
Zápis do prvního ročníku 
 

Zápis dětí do prvního ročníku základní školy se uskutečnil ve dnech 7. a 8. 
dubna 2018. Pedagogové pro ně připravili několik stanovišť, na kterých děti plnily 
jednoduché úkoly.  

 
Celkový počet dětí, které přišly k zápisu, bylo 78 žáků, z toho 9 zákonných 

zástupců požádalo o odklad. Do prvního ročníku pro školní rok 2018/2019 se zapsalo 
a nastoupilo 67 žáků.  

 
Přijímání žáků, odklady povinné školní docházky, přestupy žáků probíhají 

v souladu s právními předpisy. Informace o vzdělávání nabídce a zápisu dětí 
k povinné školní docházce jsou běžně dostupné. 

 
Ve školním roce 2018/2019 byly otevřeny tři první třídy. Dvě třídy jsou 

sportovně zaměřeny na lední hokej a žáci jsou rozděleni po ročnících. Všechny tři 
první třídy jsou smíšené. 
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IV. Výsledky a organizace vzdělávání 
 
Ve všech ročnících probíhala výuka podle školního vzdělávacího programu 

s názvem „Škola bez stresu“. Tento vyučovací program byl vytvořen pedagogy školy 
a celé znění programu je pro veřejnost zpřístupněno na webových stránkách školy.  
 

Integrovaní žáci byli vzdělávání podle individuálních vzdělávacích programů, 
které pro ně byly vypracovány. 

 
Organizace vzdělávání, realizované vzdělávací strategie, metodické postupy a 

formy práce využívané při sledované výuce jej umožňují realizovat. Škola 
dlouhodobě pracuje se sportovně nadanými žáky, její sportovní profilace (lední hokej) 
je významně podporována spoluprací s Českým hokejovým svazem a Bruslařským 
klubem v Mladé Boleslavi.  
 
 
Dotace hodin pro jednotlivé předměty 
 
 

 
ROČNÍK 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 

 
9. 

Český jazyk a literatura 8 8 8 8 7 4 4 4 5 

Matematika 4 5 5 5 5 4 4 4 5 

Informatika 0 0 0 0 1 1 0 0 1 

Anglický jazyk 1 2 3 3 3 3 3 3 3 

Druhý cizí jazyk - - - - - 0 2 2 2 

Přírodověda 0 0 0 2 2 - - - - 

Vlastivěda 0 0 0 2 2 - - - - 

Prvouka 2 2 3 0 0 - - - - 

Chemie - - - - - 0 0 2 2 

Fyzika - - - - - 2 2 2 2 

Přírodopis - - - - - 2 2 2 2 

Zeměpis - - - - - 2 2 2 1 

Dějepis - - - - - 2 2 2 2 

Občanská nauka - - - - - 2 1 2 1 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Výtvarný výchova 1 1 1 2 2 2 2 1 1 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 3 3 2 2 

Praktické činnosti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Volitelné předměty - - - - - 0 1 1 1 

CELKEM 20 22 24 26 26 29 30 31 32 
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Volitelné předměty 6. ročník 
 
Člověk a svět práce 
 

– technická praktika 
 
Volitelné předměty 7. ročník 
 

– konverzace v anglickém jazyce 
– přírodovědný seminář 

 
Člověk a svět práce 

 
– technická praktika 
 

Druhý cizí jazyk 
– Německý jazyk 
– Ruský jazyk 

         (dle výběru) 
 
Volitelné předměty 8. ročník 
 

– konverzace v AJ 
– informatika 
– přírodovědný seminář 
– literární seminář 

 
Člověk a svět práce 
 

– technická praktika 
– výtvarné projekty 
– chemický seminář 

 
 

 

Volitelné předměty 9. ročník 
 

– konverzace v anglickém jazyce 
– matematická praktika 
 

Člověk a svět práce 
 

– technická praktika 
– výtvarné projekty 
– chemický seminář 
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Organizace vzdělávání: 
 

Koncepce školy předložená ředitelkou je reálná, zřetelně stanovuje principy a 
cíle v návaznosti na národní a krajské priority. 

 
Čtenářská gramotnost žáků je rozvíjena převážně intuitivním způsobem 

zejména v hodinách českého, cizího jazyka a dějepisu, přírodopisu a zeměpisu. 
V navštívených hodinách byli žáci vedeni k porozumění textu, vyhledávání informací 
a jejich porozumění. V menší části hospitovaných hodin byly vhodně rozvíjeny 
komunikativní dovedností. Pozitivně jsou žáci ke čtenářství motivováni již od 2. 
ročníku návštěvami městské knihovny i návštěvami divadelních představení. 
Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti je celkově na průměrné úrovni. 

 
Již od 1. ročníku škola zavedla v ŠVP výuku cizího jazyka (anglický jazyk), 

druhý cizí jazyk (ruský nebo německý jazyk) nabízí žákům od 7. ročníku. Výuka 
anglického jazyka probíhá podle Asociace cambridgeských škol. 

Zvolené didaktické postupy přispívaly ve všech sledovaných hodinách 
jazykového vzdělávání k obecnému porozumění textu, efektivnímu vyhledávání 
informací a chápání informací v souvislostech. Vyučující využívali k rozvoji 
čtenářských dovedností vhodné vyučovací metody. Byla zaznamenána i účinná 
práce s alternativními zdroji informací, z technických prostředků využívali vyučující 
převážně magnetofon, dataprojektor a interaktivní tabuli. Sledovaná výuka cizích 
jazyků neměla jen frontální charakter, vhodně zařazeny byly také aktivizující formy a 
metody práce. 

 
Vztahy mezi učiteli a žáky jsou stejně jako při minulé inspekci založené na 

efektivním partnerském přístupu a vytváří příznivé pracovní klima uvnitř třídy. 
Osobnostní a sociální rozvoj žáků se ve výuce projevoval zejména v úrovni 
mezilidských vztahů, komunikaci a projevených postojích. Zřetelné byly dobré 
sociální vztahy uvnitř jednotlivých tříd. 

 
Informační gramotnost je ve škole systematicky podporována prostřednictvím 

povinných, volitelných a nepovinných předmětů na 1. i 2. stupni školy. Ve 
sledovaných hodinách byly zaznamenány velmi dobré znalosti, dovednosti a návyky 
žáků v oblasti práce s ICT (např. vyhledávání informací a práce s nimi). 

 
Přírodovědná gramotnost žáků byla účinně rozvíjena jak v rámci sledovaných 

předmětů, tak také vhodně využívanými mezipředmětovými vztahy a projektovými 
aktivitami. Ve většině sledovaných hodin byl žákům dán prostor pro práci 
s interaktivní tabulí, byly využívány rozmanité pomůcky (textové, obrazové, modely a 
další podpůrný didaktický materiál). Přírodovědnou gramotnost prokazovali žáci na 
standardní úrovni. 

 
Úspěšnost žáků škola průběžně sleduje běžnými mechanismy. Výsledky 

vzdělávání jsou pravidelně sledovány na jednáních pedagogické rady, podkladem 
jsou kontrolní práce vytvořené vyučujícími. Externí hodnocení výsledků vzdělávání 
bylo využito v minulých letech. Nadaní žáci jsou školou podporováni v účasti na 
olympiádách, soutěžích organizovaných jinými subjekty. Třídní učitelé řeší spolu 
s rodiči problémy neúspěšných žáků. Školou je sledována úspěšnost žáků při 
přijímání na střední školy. V rámci přípravy k přijímacímu řízení je posilována dotace 
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hodin českého jazyka a matematiky v 9. ročníku. Žáci mohou využívat také 
individuální přípravu k přijímacímu řízení.  

 
Organizace vzdělávání vychází z učebních plánů, které jsou naplňovány 

v souladu se Školním vzdělávacím programem, je stanovena ve školním řádu a 
konkretizována rozvrhem hodin jednotlivých tříd a vyučujících. Rozvrh hodin je 
sestaven podle psychohygienických i didaktických zásad a v souladu s právními 
předpisy, požadavky sportovně zaměřených tříd však tvoří jisté limity. Rozvoj 
osobnosti žáků je mimo jiné realizován prostřednictvím volitelných předmětů a 
zájmových útvarů. 

 
Hospitační činnost vedoucích pracovníků probíhá v průběhu celého roku. Po 

skončení hospitace je s pedagogickým pracovníkem veden pohospitační pohovor. 
V převažujícím počtu hospitovaných hodin převládala frontální výuka, dále se 
vyskytovala skupinová práce nebo práce ve dvojicích, kde žáci samostatně a 
ochotně plnili zadané úkoly, které však nebyly diferencované. Pozorované formy a 
metody vzdělávání se lišily podle zkušeností a přístupu jednotlivých vyučujících. 
Učivo bylo srozumitelně předkládáno a procvičováno. Atmosféra ve třídách byla 
pozitivní, otevřená. Žáci ve sledovaných hodinách většinou dodržovali dohodnutá 
pravidla a respektovali práci ostatních spolužáků. 

 
Celkové hodnocení školy: vzdělávání probíhá v souladu s rozhodnutím o 

zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a dále také s dlouhodobými záměry 
státu a kraje v oblasti školství, odpovídá i cílům stanoveným školským zákonem.  
 
Statistické tabulky k výroční zprávě pro školní rok 2017/2018 
 
Počet tříd:            22 
Počet žáků:        573 
Prospělo s vyznamenáním:     384 
Neprospělo (po opravných zkouškách):      3 
Počet podaných žádostí o přijetí do 1. ročníku:   78 
Celkem přijato:       67 
 
Počet zhoršených známek z chování:   

2. stupeň    4 
    3. stupeň     1 
Počet omluvených i neomluvených hodin – průměr na žáka:   

omluvené hodiny.    63,8 
    neomluvené hodiny   0,07 
 
Počet výchovných poradců (fyz. osoby i úvazky):  1       5/8 
Počet spec. pedagogů, psychologů:        1   
Kvalifikace výchovných poradců (absolv. kval. studia):  kval. studium ukončeno  
 
 
 
 
 
 



12 

 

Výsledky výchovy a vzdělání 
 
Školní rok 2017/2018 
 

  
Počet 
žáků 

 
Prospělo 

Prospělo  
s 

vyznamenáním 

Neprospělo        
 

1. – 5. ročník 354 43 310 1 

6. – 9. ročník 219 143 74 2 
Celkem 573 186 384 3 

 
 
 
Průměrný prospěch v jednotlivých třídách 
 

Třída Počet žáků 
Průměrný 
prospěch  
1. pololetí 

Počet žáků 
Průměrný 
prospěch  
2. pololetí 

1. A 27 1,000 28 1,027 

1. B 26 1,034 26 1,106 

1. C 19 1,000 18 1,021 

2. A 27 1,051 27 1,046 

2. B 28 1,019 29 1,084 

2. C 26 1,031 28 1,096 

3. A 28 1,080 29 1,116 

3. B 30 1,133 30 1,158 

4. A 27 1,292 27 1,239 

4. B 28 1,226 28 1,317 

4. C 25 1,251 25 1,245 

5. A 30 1,253 29 1,331 

5. B 29 1,297 30 1,277 

6. A 25 1,348 25 1,477 

6. B 22 1,677 21 1,755 

6. C 20 1,608 20 1,731 

7. A 27 1,745 27 1,791 

7. B 23 1,770 23 1,823 

8. A 27 1,649 29 1,711 

8. B 22 1,678 22 1,722 

9. A 24 1,736 22 1,906 

9. B 30 1,633 30 1,750 

Celkem 572 1,406 573 1,465 
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Přehled celkového prospěchu žáků v porovnání s minulým rokem 
 
Ročník Počet žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo 

 
2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

1. 77 72 77 68 0 4 0 0 

2. 57 84 57 77 0 7 0 0 

3. 74 59 69 56 5 3 0 0 

4. 56 80 43 63 13 17 0 1 

5. 56 59 40 46 16 13 0 0 

1. stupeň 320 354 286 310 34 43 0 1 

6. 46 66 18 29 25 37 3 0 

7. 50 50 22 14 27 34 1 2 

8. 51 51 19 18 31 33 1 0 

9. 50 52 9 13 41 39 0 0 

2. stupeň 197 219 68 74 124 143 5 2 

Celkem 517 573 354 384 158 186 5 3 

 
 
 
 
Chování: 
 

 Počet 
žáků 

Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé 

1. – 5. ročník 354 354 0 0 

6. – 9. ročník 219 214 4 1 
Celkem 573 568 4 1 

  
 
Hodnocení chování žáků v porovnání s minulým rokem 
 

 2016/2017 2017/2018 

Stupeň chování Počet Procento Počet Procento 

1 512 99 568 99,13 

2 3 0,6 4 0,7 

3 2 0,4 1 0,17 

Celkem 517  573  
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V. Realizované projekty: 
 
Ve školním roce 2017/2018 pokračovala realizace projektu s názvem „Rozvoj 
čtenářské gramotnosti“ CZ.1.07/1.1.00/56.0657. 
V rámci tohoto dvouletého projektu probíhá osobnostně sociální a profesní rozvoj 
pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání v oblastech čtenářská 
gramotnost, matematická gramotnost, cizí jazyky a inkluze. Dále probíhá vzájemná 
spolupráce pedagogů v rámci podpory čtenářské gramotnosti mimo předmětu český 
jazyk, tandemová výuka. V rámci projektu probíhá realizace metody CLIL při výuce 
nejazykových předmětů. 
Další extrakurikulární rozvojové aktivity pro žáky je realizace čtenářského klubu, 
klubu zábavné logiky a deskových her, dále doučování žáků ohrožených školním 
neúspěchem, doučování žáků ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného 
prostředí. 
 
 

 
Projektový den „BEZPEČNĚ NA BENEŠOVKU“ 
 
 
13. a 14. září  proběhl na naší škole projekt dopravní výchovy „Bezpečně na 
Benešovku“. Žáci devátých tříd si pro žáky celého prvního stupně připravili 
v prostorách Štěpánky stanoviště, kde se žáci seznámili s různými situacemi, které je 
v dopravě mohou potkat: poznávání dopravních značek, nácvik přecházení přes 
přechod se semafory, využití důležitých telefonních čísel, jízda dovednosti na 
koloběžkách, výbava jízdního kola. Do projektu se zdárně zapojily i záchranné sbory 
Policie ČR, hasičů a červeného kříže a pro žáky si přichystali velmi zajímavá 
stanoviště, ze kterých si děti odnesly mnoho poučných poznatků. 
 
 

  
 

Projektový den „VÁNOČNÍ ZDOBENÍ“ 
V listopadu proběhl na naší škole projektový den společně s rodiči. Žáci 1. stupně 
pracovali ve svých třídách, kde se s pomocí třídních učitelek a některých rodičů 
vyrobili mnoho hezkých věcí na blížící se Vánoční jarmark. V rámci tohoto dne si žáci 
2. stupně vyzkoušeli pracovat s různými materiály. Žáci byli rozděleni do několika 
skupin, každá skupina si během dopoledne vyzkoušela dvě různé činnosti.  
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Projektový den „VÁNOČNÍ JARMARK“ 

 

Před první adventní nedělí se na naší škole konal ve čtvrtek 30. listopadu tradiční 
vánoční jarmark. Velké přípravy probíhaly již od středy, kdy se zdobila škola, žáci si 
upravovali své stánky. Každá třída měla vyzdobený svůj stánek, kde si rodiče a 
ostatní návštěvníci jarmarku mohli prohlédnout spoustu vánočních věcí, které žáci 
vyrobili ve škole v rámci výuky, někteří žáci zapojili i své rodiče a společně doma 
připravili další krásné dekorace. 

V dopoledních hodinách školu navštívilo mnoho malých školáčků z mateřinek. 
Nejdříve si zazpívali společně vánoční koledy s našimi žáky školy a potom si za 
asistence děvčat z druhého stupně prohlédli vánoční stánky. 

Ve vestibulu školy si návštěvníci jarmarku mohli zazpívat s dětmi vánoční koledy a 
poté následovala prohlídka stánků. Mnozí rodiče si zašli odpočinout do kavárny, 
kterou si pro ně připravili žáci devátých ročníků.  
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Projekt „OVOCE DO ŠKOL A ŠKOLNÍ MLÉKO“, který je určen pro žáky 1. a 2. 
stupně ZŠ  
 
 
Projekt "TONDA OBAL NA CESTÁCH"  
V rámci tohoto projektu se žáci 1. - 6. tříd zúčastnili besedy s lektory společnosti 
EKO-KOM.  Během hodinového programu se žáci dozvěděli, jak, kam a proč se 
odpad třídí a co se z něj dále vyrábí. Měli možnost se podívat na vzorky 
recyklovaných materiálů.  
 
Projekt „DEN ZEMĚ“. 
Žáci naší školy v rámci tohoto projektu vytvořili spoustu výrobků a uspořádali výstavu 
v prostorách školy. 
 
 
Projekt „ PATRONACE SPORTOVNÍCH TŘÍD“. 
V rámci tohoto projektu proběhlo několik společných akcí ve spolupráci s hráči BK 
Mladá Boleslav. 

Seznam patronů pro sezonu 2017/2018 

1. třída: 1. A Holík Petr + 1. B Jan Růžička 
2. třída: 2. A Hanzlík Jan + 2. B Tomáš Knotek 
3. třída: Ronald Knot + Procházka Martin 
4. třída:4. A Pabiška Lukáš +4. B Dominik Pacovský 
5. třída: Lenc Radan  
6. třída: Jakub Orsava 
7. třída: Jiří Říha  
8. třída: Musil Pavel 
9. třída: Klepiš Jakub  

 

  

 

Již pošesté proběhlo předávání pololetního vysvědčení na ledě, kdy žákům 
sportovních tříd rozdávali vysvědčení společně s třídními učitelkami jejich patroni 
z BK Mladá Boleslav. 
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Na žáky 1. až 5. třídy čekali ve  ŠKOENERGO Aréně jejich patroni. Na žáky 1. až 5. 
třídy čekali ve  ŠKOENERGO Aréně hráči BK Boleslav. Každá třída přednesla svůj 
slogan, který si pro patrona připravila. Následně jim ho zástupci třídy předali napsaný 
na pergamenovém papíru opatřený pečetí. Po předání dárků hráči společně 
s třídními učitelkami rozdali žákům jejich pololetní vysvědčení. Žákům 6. – 9. 
sportovních tříd přišli patroni předat vysvědčení do školy, kde s nimi proběhla krátká 
beseda. 

 

 

 

 

 
Projekt „TĚŽÍME HLINÍK“. 
Žáci školy se v rámci environmentální výchovy zapojili do sběru hliníku. Peníze, které 
škola získala, byly použity na nákup pomůcek pro environmentální výchovu. 
 
 
Projekt „SVATEBNÍ OBŘAD“  
V rámci občanské výchovy se žáci 6. ročníků seznámili s institutem manželství. 2. a 
5. 12. v obou třídách proběhl svatební obřad, ve kterém si žáci vyzkoušeli různé role 
svatebčanů od přípravy svatebních oznámení, obřadní síně, proslovu starosty města 
až po samotný obřad s fotografováním, hostinou a hrami a veselím, které ke svatbě 
patří. 
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„Projekt: SLAVNOSTNÍ STOLOVÁNÍ" 
V rámci občanské výchovy si žáci 6. ročníků měli uvědomit, jak se chovat během 
jídla u slavnostně prostřeného stolu v restauraci nebo v domácím prostředí. 
 
 
„Projekt: CHOBOTNIČKY PRO KULÍŠKY" 
 
Pro malá miminka háčkovali žáci naší školy společně s rodiči chobotničky, které se 
dávají miminkům do inkubátorů a poté si je děti odnáší domů po propuštění 
z nemocnice.  

 
 
Projektový den „VYNÁŠENÍ MORANY 
 

 
 

 
Projektový den „CVIČENÍ V PŘÍRODĚ“ 
Zúčastnili se ho žáci 1. – 5. ročníku, kteří v lesoparku Štěpánka plnili připravené 
úkoly. V přírodě si procvičili štafetový běh, hod na cíl, přetahování lanem, ale také 
znalosti z dopravní výchovy či poznávání rostlin a živočichů. 
 
Projektový den „BEZPEČNÉ CESTY“ 
 Projekt ve spolupráci Škoda Auto o správném využití bezpečnostních pásů a 
používání dětských autosedaček. 
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Projekt „ PODPORA ŠKODA AUTO a. s. NA PODPORU STEM PŘEDMĚTŮ“ 
 
V rámci projektu probíhala metodická setkávaní pedagogických pracovníků v rámci 
Mladé Boleslavi. Naše škola zajišťovala metodické kabinety pracovního vyučování 
pro 1. a 2. stupeň, metodický kabinet chemie, biologie a přírodovědy. Pedagogové 
mohli sdílet své zkušenosti z výuky, dále byla umožněna školení, výjezdy a exkurze 
pedagogických pracovníků. Finanční podpora umožnila zakoupit metodiky a knihy k 
výuce přírodovědných předmětů pro zúčastněné školy. 
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VI. Další aktivity pro žáky a prezentace školy 
 
KULTURNÍ A VÝCHOVNÉ PROGRAMY PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ: 
 

- preventivní program městské policie MB - (Ne)bezpečný internet 
- preventivní program Hasík 
- Besedy se spisovately 
- 2 - 3x za rok divadelní představení 
- plavecký výcvik žáků 1. - 4. ročník 
- Dětská nota 
- besedy v Městské knihovně Mladá Boleslav 
- vánoční besídky v rámci tříd 
- Planetárium 5. třídy 
- Dopravní výchova 4. ročník 
- Dny otevřených dveří 
- Mikulášská nadílka 
- Vánoční koledy 
- Vánoční jarmark 
- Masopustní veselice 
- Vynášení Morany 
- Čarodějnický den 
- Boleslavsko hledá talent 
- Školy v přírodě 
- Akademie 
- Patronace sportovních tříd 
- Besedy s patrony 
- Vysvědčení na ledě 
- Cvičení v přírodě 
- Sportovní soutěže 
- Teribear 
- Sponzorujeme Makaka lvího v Liberecké ZOO 
- Adopce ovečky v minizoo v Mladé Boleslavi 
- sbírka do psího útulku v Lysé nad Labem 

 
KULTURNÍ A VÝCHOVNÉ PROGRAMY PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ 
 

- preventivní program městské policie MB - (Ne)bezpečný internet 
- preventivní program Hasík 
- 3 - 4x za rok divadelní představení 
- burza středních škol 
- exkurze do SOU Škoda Auto, SPŠ – volba povolání 
- exkurze na Úřad práce 
- beseda rodičů vycházejících žáků se zástupci středních škol a SOU 
- sportovní soutěže organizované AŠSK 
- Dětská nota 
- okresní olympiády 
- výchovné přednášky (kouření, drogy, AIDS)  
- besedy s příslušníkem České policie - 1x ročně 
- exkurze Planetárium + Hvězdárna, Cukrovar Dobrovice, čistička odpadních 

vod Mladá Boleslav 
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- exkurze Technické muzeum 
- lyžařský výcvik 7. tříd 
- výtvarné soutěže DDM 
- školy v přírodě 
- exkurze na památná místa (Říp, Pražský hrad, Kutná hora) 
- program privátní prevence „OS Semiramis“ pro 6. - 9. ročník (šikana,   
     vztahy v kolektivu) 
- Dny otevřených dveří 
- přírodovědné exkurze 
- slavnostní vyřazení žáků 9. tříd 
- Školní akademie 
- Boleslavsko hledá talent 
- Sponzorujeme Makaka lvího v Liberecké ZOO 
- Adopce ovečky v minizoo v Mladé Boleslavi 
- sbírka do psího útulku v Lysé nad Labem 

 
 
 
 
 
 

Kulturní a vzdělávací programy: 

VÝSTAVA ANNE FRANKOVÁ 

 „NECHTE MĚ BÝT, JAKÁ JSEM.“ – životní příběh Anne Frankové  

Na naší škole probíhala výstava, kterou vytvořil Anne Frank House v Amsterodamu a 
v Čechách ji koordinuje Institut Terezínské iniciativy. Výstava byla na škole celý 
květen a v sobotu 26. května byla od 10 do 15 hodin přístupna veřejnosti. 

Průvodci výstavou byli naši deváťáci, s osudy židovské dívky Anny Frankové již 
seznámili žáky naší školy i širokou veřejnost 

Poslední část výstavy tvořily příběhy současných mladých lidí, kteří se ve svých 
životech setkávají z nejrůznějších důvodů s předsudky a diskriminací. Jedním 
z hlavních cílů výstavy je poukázat právě na to, že i mnoho let po skončení druhé 
světové války je problematika diskriminace stále velmi živá a záleží jen na nás, jakým 
způsobem se budeme snažit ji z našich životů odstranit. 
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ADVENTNÍ DRÁŽĎANY  
 
Prohlídka historické části Drážďan a návštěva vyhlídky na známém kostele 
Frauenkirche. Dále návštěva zámku Moritzburg, kde byla před více než čtyřiceti lety 
natáčena naše pohádka Tři oříšky pro Popelku. Měli jsme možnost navštívit velmi 
pěknou interaktivní výstavu k této pohádce. Kdo chtěl, odvezl si i oříšek pro štěstí. 
 

LONDÝN OD A DO Z 

 

Žáci naší školy prožili týden v Londýně. Prohlédli si  zábavný park Chessington World 
of Adventure nedaleko Londýna. Následovala celodenní prohlídka Londýna 
(Westminster Abbey, parlament, Buckinghamský palác, Trafalgar Square a Piccadilly 
Circus), návštěva nejslavnějšího hračkářství The Hamley´s. Odpoledne prohlídka 
muzea voskových figurín Madame Tussaud´s. Dále proběhla vyjížďka ke slavným 
útesům White Cliffs, lemujících jih Velké Británie. Odpoledne přejezd do přímořského 
letoviska Brightonu, návštěva zábavního mola Brighton Pier, Brighton Pavilion, 
shopping v uličkách The North Lanes. Večer návrat na ubytování. Dopoledne 
prohlídka Londýnské čtvrti City of London, procházka kolem Katedrály sv. Pavla, 
Tower Bridge, Svatokateřinské doky, HMS Belfast, Golden Hint, The Globe, 
Millenium Bridge a prohlídka královské klenotnice Tower of London.  Odpoledne 
návštěva třetí nejnavštěvovanější atrakce Londýna tržnice Camden Town . 

  

 
 
EXKURZE V ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD V PODLÁZKÁCH  
 
Osmé třídy se v rámci hodin chemie podívaly 15. a 22. 9., jak se čistí odpadní voda 
v Čistírně odpadních vod v Podlázkách v Mladé Boleslavi. Nejdříve se seznámili 
s místem, kam chodí hlášení o haváriích, a PC pracovnou, kde se sleduje veškerý 
chod čistírny. Poté si žáci prohlédli mechanické a biologické čištění odpadní vody. 
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Všechny překvapilo, jaký je rozdíl mezi znečištěnou vodou, která do čistírny přitéká, a 
vodou vypouštěnou do Jizery. 
 

  
 
 
EXKURZE V PRAZE  
 
Žáci sedmých ročníků navštívili Pražský hrad. Každoroční exkurze sedmých ročníků 
proběhla za slunečného počasí. Na Hradčanském náměstí nás přivítala a zároveň 
naladila skupinka pouličních muzikantů, kteří hráli na smyčce Smetanovu Vltavu. Na 
úvod nesmělo chybět sledování střídání hradních stráží na prvním nádvoří a poté i 
nezbytné rozesmívání strážců Pražského hradu“, které se samozřejmě díky jejich 
profesionalitě nepodařilo. Děti si prohlédly většinu významných památek, například 
Chrám sv. Víta, Starý královský palác s Vladislavským sálem, Baziliku sv. Jiří a 
Zlatou uličku. Prohlídku jsme zakončili v Královské zahradě. 
 
NÁVŠTĚVA TEREZÍNA  
V květnu navštívili žáci 8. a 9. ročníků Malou pevnost v Terezíně a přilehlý Národní 
hřbitov. Malá pevnost sloužila za 2. světové války jako politická věznice pražského 
gestapa. 

  
 
DEN TECHNIKY PRO DÍVKY  

 Žákyně 5. a 6. tříd se zúčastnily Dne techniky pro dívky ve firmě ŠKODA AUTO. 
Nejprve navštívily tzv. „Lean centrum“(tréninkové centrum pro zaměstnance), kde si 
vyzkoušely mnoho zajímavých aktivit, například skládaly malý nákladní automobil, 
závodily s autíčky na autodráze, vyzkoušely si, jak si co nejlépe zorganizovat a tím i 
usnadnit práci atd. Druhá část programu se konala v areálu učiliště, které si dívky 
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prohlédly a na několika stanovištích si za asistence pedagogů a studentů opět 
vyzkoušely svou manuální zručnost. 

HISTORY PARK V LEDČICÍCH 

Žáci šestých ročníků podnikli dějepisnou exkurzi do History Parku v Ledčicích 
nedaleko hory Říp. Nadšení archeologové zde vybudovali a stále rozšiřují místo, kde 
se snaží, především dětem, přiblížit svou práci. 

I naši žáci měli možnost vyzkoušet si na vlastní kůži, co práce archeologa obnáší. 
V malých skupinkách vyráběli keramiku, drtili obilí pomocí kamenů, brousili kameny, 
odhalovaly dva mělké hroby s milodary a dokonce si pomocí moderní technologie 
vyzkoušeli stavbu vesnice. Měli možnost si ověřit, zda vybrali strategické místo a zda 
by jejich obydlí například vydržela povodeň. 

 

  

 

KLUB MLADÉHO DIVÁKA  

 Divadlo Rokoko – představení Rapper 

 Divadlo Minor, kde jsme shlédli hru ” O klukovi, který neuměl zlobit”.  

 Divadlo V Dlouhé, kde se žáci seznámili trochu netradičně s tradiční hrou 
“Lucerna – mýtus”.  
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VÝSTAVA LABYRINTEM ČESKÝCH DĚJIN A DOTEKY STÁTNOSTI 

Žáci osmých a devátých ročníků se zúčastnili dějepisné exkurze v rámci 100. Výročí 
vzniku republiky 

 
NÁVŠTĚVA IQ LANDIE V LIBERCI 
Žáci osmých ročníků navštívili IQ Landii v Liberci. Po krátkém úvodu a rozdání 
pracovních listů se žáci po skupinkách zabrali do zkoušení všemožných zajímavých 
pokusů z různých oblastí vědeckého ale i běžného života. Jako odpočinek a 
zpestření programu žáci shlédli Science show plnou světelných a výbušných pokusů. 
 
 
ROZLOUČENÍ SE ŽÁKY 9. ROČNÍKŮ  
 
Pod názvem „Vaše cesta po naší škole“ -  tuto akci pro ně připravili žáci osmých 
tříd za pomocí paní učitelek. 
 
SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU 
 

 Společně s rodiči, žáky a pedagogy školy proběhlo slavnostní rozloučení se žáky 
devátých ročníků.  

  

 
PODZIMNÍ DEN S DUCHEM 

Ve středu 2. listopadu jsme prožili den zasvěcený podzimu. Povídali jsme si o 
podzimu a jeho měsících, o tom jaké změny se dějí v přírodě, na zahradě, ale i 
v životě lidí. Dušičky nám přišla připomenout vzácná návštěva. Do třídy zavítal 
moudrý „Duch rostlin“, který nám přinesl spoustu zajímavých podzimních plodů a 
úkolů.  A tak jsme např. po hmatu poznávali dýně, jablka, kaštany, …  a pak je 
malovali, hádali ochutnávku, zkoušeli těžký úkol na udržení rovnováhy, psali do 
pracovních listů a také se seznámili s tím, jak si připomínáme „Památku zesnulých“ 
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v naší zemi a jak lidé v zemích anglicky mluvících. Velké nadšení způsobila i krátká 
dramatizace v angličtině. 

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE  
 
 Prvňáčci byli v městské knihovně Mladá Boleslav na třídě V. Klementa pasováni na 
rytíře řádu čtenářů. Děti přečetly každý jednu větu, aby dokázaly, že už opravdu umí 
číst. 
Cílem této tradiční akce knihovny je motivovat děti k četbě, která by dětem měla být 
zábavou, ale i zdrojem získávání dalších vědomostí. Dětem byl věnován pamětní list 
a členská kartička do knihovny. Tato akce byla pro ně velkým zážitkem. 

 

ANGLICKÉ DIVADLO 
 
Žáci druhých a třetích ročníků si měli možnost vyzkoušet divadlo v anglickém jazyce. 
 

  
 
 
NOC S ANDERSENEM 

 
Žáci naší školy prožili svou první noc s Andersenem. Plnění úkolů, společně 
připravovaná večeře a noční dobrodružství si všichni moc užili a těší se na příští rok. 
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ČERTOVSKÝ DEN 
Jako každoročně naši školu navštívil 5. prosince Mikuláš se svým doprovodem. 
 
 

 
 
VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ  
Den před vánočními besídkami se sešli žáci 1. a 2. stupně a společně zazpívali 
vánoční koledy, popřáli si krásné Vánoce a mnoho úspěchů v roce 2018.  
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VÁNOČNÍ JARMARK 

Před první adventní nedělí se na naší škole konal ve čtvrtek 30. listopadu tradiční 
vánoční jarmark. Velké přípravy probíhaly již od středy, kdy se zdobila škola, žáci si 
upravovali své stánky. Každá třída měla vyzdobený svůj stánek, kde si rodiče a 
ostatní návštěvníci jarmarku mohli prohlédnout spoustu vánočních věcí, které žáci 
vyrobili ve škole v rámci výuky, někteří žáci zapojili i své rodiče a společně doma 
připravili další krásné dekorace. 

V dopoledních hodinách školu navštívilo mnoho malých školáčků z mateřinek. 
Nejdříve si zazpívali společně vánoční koledy s našimi žáky školy a potom si za 
asistence děvčat z druhého stupně prohlédli vánoční stánky. 

 

  
 

 
 
 
VÁNOČNÍ BESÍDKY  
Konají se tradičně před vánočními prázdninami. Na programu jsou vánoční koledy, 
písně a scénky v rámci tříd, které se konají společně s třídními učiteli. 
 

 
KERAMIKA PRO ŠKOLKY 
V prvním listopadovém týdnu opět navštívily naši keramickou dílnu děti z 
MŠ  Štěpánka. Tentokrát s paní vychovatelkou K. Rejmanovou vytvářely malované 
zvonečky. Děkujeme jim za návštěvu a těšíme se na další tvoření. 
 
 
 

 

 

 
 
 
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
V rámci společných akcí Vánoční zvyky ve světě a Velikonočního jarmarku se konaly 
pro rodiče a děti z mateřských škol dny otevřených dveří. Ve čtvrtek 9 března 
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probíhal na naší škole tradiční den pro budoucí prvňáčky. Tentokrát děti dnem 
provázel pejsek s kočičkou. 

Během dopoledne se přišlo do školy podívat několik tříd předškoláků z okolních 
mateřských školek. Děti si prohlédly školu a navštívily některé třídy na prvním stupni. 
Zde si vyzkoušely práci na interaktivní tabuli, zašily kalhotky pejskovi, vyzkoušely si 
počítání s pejskem a kočičkou, zazpívaly si. 

V odpoledních hodinách probíhal den otevřených dveří a školu navštívily další děti v 
doprovodu rodičů. Předškoláci si vyzkoušeli jednoduchou školu s pejskem a 
kočičkou, seznámili se s prostředím školy a paní učitelkami. Mezitím, co se dětem 
věnovaly paní učitelky 1. stupně, si rodiče prohlédli školu za doprovodu ostatních 
pedagogů, kteří zodpovídali různé dotazy týkající se školy, organizace výuky, zápisů 
do 1. tříd, kroužků. 

 
 
ČARODĚJNICKÝ DEN 
 Na naší škole proběhl čarodějnický den. Během dopoledne se všechny malé 
čarodějnice a čarodějové sešli na hřišti školy, kde proběhla přehlídka a malí 
čarodějky a čarodějové plnili různé úkoly.  
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VELIKONOČNÍ DÍLNA 
 
 V 2. C a 4.A proběhla velikonoční dílna na téma motání ze sena.  
 
 

  
 
 
 
PASTELKY VE ŠKOLE 
Žáci a žákyně prvního stupně připravili pod vedením paní učitelky Volavkové a 
Flodrmanové kulturní představení v rámci dramatického kroužku. 
 
 
 
BESEDA S AUTOREM TECHNICKÝCH POHÁDEK MARTINEM SODOMKOU 

V atriu ŠAVŠ v budově Na Karmeli proběhla přednáška pro děti. Tématem 
přednášky bylo, jak vznikaly tyto technické pohádky: Jak si postavit auto, Jak 
si postavit motorku, Jak si postavit letadlo, Jak si postavit dům, Jak si postavit 
železnici. 
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Charitativní projekty: 
 
NÁVŠTĚVA DOMU SENIORŮ 
 
V únoru žáci 9. B navštívili Dům seniorů v Mladé Boleslavi a se seniory si zahráli 
stolní hry jako je Člověče, nezlob se nebo karty. S našimi staršími spoluobčany si 
děti popovídaly a společně strávili příjemné dopoledne.  
 

  
 

 
 
SPONZOROVÁNÍ MAKAKA LVÍHO V LIBERECKÉ ZOO  
 
Finanční sbírku uspořádali žáci 1. a 2. stupně již šestým rokem. Částku, kterou žáci 
vybrali, předali žáci osmých ročníků v rámci laboratorní práce v zoologické zahradě. 
 

 

  
 
 
SBÍRKA PRO PSÍ ÚTULEK V LYSÉ NAD LABEM  
Již posedmé se na naší škole uskutečnila sbírka pro psí útulek v Lysé nad Labem. 

 Dne 16. prosince navštívili žáci 7. ročníku psí útulek v Lysé nad Labem. Měli 
možnost si celý útulek prohlédnout, ale hlavně předali různé dobrůtky a drobnosti, 
které se ve škole vybraly v rámci již tradiční sbírky pro tento útulek. 
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ADOPCE V MINI ZOO V MLADÉ BOLESLAVI 
 
Žáci naší školy se rozhodli adoptovat zvířátko v MINI ZOO Domu dětí a mládeže 
v Mladé Boleslavi. Ve škole byla uspořádána finanční sbírka v rámci 1. a 2. stupně. 
Po anketě, která ve škole proběhla, byla vybrána ovečka „ Sněhurka“ a králíček „ 
Felix“. 
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VÍČKA PRO NIKYHO  
 
Naše škola se zapojila do akce Víčko pro Nikyho, kdy se sběrem víček budeme 
snažit pomoci nemocnému  chlapci.  
 

KRABICE OD BOT 

charitativní akce Krabice od bot – děti darují dárek dětem, které nemají rodiče.   
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VII. Zájmová činnost 

 
Zájmové kroužky 
 

– Malý šikula - technický kroužek 

– Pěvecký kroužek 

– Šikovné ruce 

– Keramika 

– Angličtina pro nejmenší 1. -2. třída 

– Angličtina pro pokročilé 3. – 5. třída 

– Informatika pro nejmenší 2. – 4. třída 

– Zábavná matematika 

– Taneční kroužek 

– Aerobic 

– Basketbal chlapci 

– Basketbal dívky 

– Florbal 

– Literárně - dramatický 

– Sportovní hry 1. – 3. třída, dívky 

– Sportovní hry 1. – 3. třída, chlapci 
– Sportovní hry 4. – 5. třída 
– Čeština pro cizince hrou 
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VIII. Výsledky soutěží a olympiád 
 

 

Teribear 
 

Žáci 3.A, 4.A a 7.A zúčastnili v Lesoparku Štěpánka charitativního běhu, který 
pořádala „Nadace Terezy Maxové dětem“ spolu se Škoda Auto a. s. 

 

 
 

  

Přespolní běh 
Žáci (chlapci) naší školy zúčastnili krajského kola v přespolním běhu na 3km 
v Kutné hoře. Z Kuté Hory si chlapci odvezli diplom a bronzové medaile. 

 

 

. 
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Sportovní víceboj 
20. prosince  2017 jsme v předvánočním čase uspořádali na naší škole školní kolo ve 
sportovním víceboji žáků 1. stupně. Žáci soutěžili ve čtyřech disciplinách: šplh na 
tyči, skoky přes švihadlo, odbíjení míče o stěnu a hod medicinbalem. Všichni si 
sportování užili a do soupeření dali všechny své síly.  

 
  

 
Zimní víceboj 
Družstvo osmi žáků prvního stupně reprezentovalo v úterý 6. 2. 2018 naši školu 
v okrskovém kole zimního víceboji, který se konal v sokolovně v Bakově nad Jizerou. 
Děti závodily v 8 různých disciplínách (šplh, švihadlo, lehy-sedy, hod medicinbalem, 
atd.) a výsledný součet bodů jim jako týmu přinesl umístění na krásném třetím místě.  

 

Štafetový běh 
 
Ve čtvrtek 3. května se zúčastnili žáci 3. a 4. tříd štafetového běhu, který proběhl v 
Mladé Boleslavi na městském stadionu.  
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Hokejbal proti drogám 
 
Žáci 8. a 9. tříd za IV. kategorii a žáci 6. a 7. tříd za III. kategorii reprezentovali naši 
školu v krajském kole, které se konalo 10. 5. a 11. 5. v Rakovníku. Oba týmy získaly 
za druhé místo poháry a stříbrné medaile. Všem chlapcům děkujeme za skvělé 
nasazení. 

 

 

Pohár rozhlasu 

Již tradičně se na městském stadionu v Mladé Boleslavi uskutečnil atletický meeting 
s názvem Pohár rozhlasu.  
Naše škola sestavila dva týmy ve dvou věkových kategoriích a vedla si velmi dobře. 
Žáci z 8. a 9. tříd excelovali zejména ve sprintu, skoku vysokém, skoku dalekém a ve 
vytrvalostním běhu a umístili se tak na 5. místě celkem ze 16 týmů okolních škol z 
okresu. Žáci 6. tříd pak skončili na místě sedmém z celkového počtu 9 týmů. 
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Minifotbal - Mc Donald Cup 
 
Žáci 4. ročníků vybojovali postup do okresního kola 
Okresní kolo (Mladá Boleslav) 
 
Plavecko-běžecký pohár 
 
15. 5. 2018 se v městském bazénu Mladé Boleslavi a lesoparku Štěpánka konal již 
17. ročník plavecko-běžeckého poháru.  
Naši školu reprezentovali 3 žáci. Všichni tři skončili na stupních vítězů a vybojovali si 
postup do krajského kola 30. 5. v Čelákovicích.  

 

 
Okresní kolo v basketbalu 
Žáci osmých a devátých ročníků vybojovali v okresním kole 1. místo a postoupili do 
krajského kola 
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Olympiády a soutěže: 

 

Mladý chemik  

Již druhým rokem se naše škola účastní celorepublikové chemické soutěže Mladý 
chemik. Ze školního kola, kterého se účastnili žáci devátých tříd, do druhého kola v 
Praze postoupili 3.  

 

Chemická olympiáda  

Žáci 9.B se v letošním roce zúčastnili v počtu 3 žáků školního kola chemické 
olympiády. Všichni tři postoupili do okresního kola chemické olympiády, které 
se konalo na gymnáziu Dr. J. Pekaře v Mladé Boleslavi. 
 

 

 

Biologická olympiáda  

Školního kola biologické olympiády se zúčastnilo 15 žáků v kategorii D a 21 žáků 
v kategorii C. Do okresního kola postoupili vždy tři žáci. 
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Olympiáda v anglickém jazyce 

Na naší škole proběhlo školní kolo olympiády v Anglickém jazyce. Olympiády se 
zúčastnilo celkem 9 žáků ze 7. – 9. ročníků. 

Dějepisná olympiáda 

Ve škole proběhlo školní kolo, dvě žákyně postoupily do okresního kola. 

 
 
IX. Zpráva výchovného poradce a školního psychologa za 

školní rok 2017/18 
 
Zpráva výchovných poradců 

 
Během školního roku byla práce výchovného poradce zaměřena na zajištění 

péče o žáky se specifickými poruchami učení, na žáky s tělesným postižením, řešení 
výchovných a výukových problémů a na oblast profesní orientace vycházejících 
žáků. Na splnění těchto úkolů se kromě výchovného poradce podílelo vedení školy, 
třídní učitelé, metodik prevence sociálně patologických jevů, pedagogický asistent a 
zákonní zástupci žáků.  

Volba povolání vycházejících žáků byla zajištěna informativními třídními 
schůzkami, dále konzultacemi se žáky a jejich zákonnými zástupci. Důležité 
informace o oborech na středních školách získali žáci 9. ročníku během návštěvy 
Burzy středních škol. Dále měli možnost navštívit Úřad práce v Mladé Boleslavi.  
Žákům bylo umožněno navštěvovat dny otevřených dveří na zvolených středních 
školách.  

 
V tomto školním roce splnilo povinnou školní docházku 54 žáků. 

 
Umístění vycházejících žáků je následující: 
 Gymnázium Dr. Josefa Pekaře Mladá Boleslav   5 žáků 
 
SPŠ Mladá Boleslav       6 žáků 
Škoda Auto a.s., Střední odborné učiliště strojírenské  

studijní obory        7 žáci 
učební obory        6 žáci 

OA, VOŠ ekonomická a JŠ s právem SJZ  
obchodní akademie       4 žáci 
ekonomické lyceum       6 žáků 

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Jičínská  
studijní obory        4 žáci 
učební obory        3 žáci 

Střední zdravotnická škola       1 žáci 
Integrovaná střední škola  
 učební obory        3 žáci 
Ostatní střední školy        9 žáků 
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Žákům se specifickými poruchami učení se věnovali výchovní poradci, speciální 
pedagog, třídní učitelé a vyučující jednotlivých předmětů. Integrovaní žáci měli týdně 
v rozvrhu vyhrazeny dvě vyučovací hodiny, ve kterých se dyslektický asistent 
zaměřoval na nápravu specifických poruch učení. V letošním školním roce pracovali 
ve škole dva pedagogičtí asistenti, kteří se během vyučování věnovali jednomu žáku 
v 5. ročníku, v 6. ročníku a ve 2. ročníku.  
       V tomto školním roce máme v péči Pedagogicko-psychologické poradny a 
Speciálně-pedagogického centra přes 50 dětí. Udržujeme souběžně dvě matriky, 
jednu s žáky vyšetřenými před zářím 2016, druhou s dětmi vyšetřenými dle 
novelizované vyhlášky č. 27/ 2016. Na škole máme 16 žáků vzdělávaných dle 
individuálního vzdělávacího plánu (10 žáků na prvním a 6 žáků na druhém stupni), a 
celkem 32 žáků s podpůrnými opatřeními prvního a druhého stupně ( 18 žáků na 
prvním a 14 na druhém stupni).  
       Žákům je poskytována pedagogická intervence, kterou zajišťují Mgr. Ilona 
Urbanová (zejména pro první stupeň) a Mgr. Jana Plátová ( druhý stupeň). I 
v letošním školním roce pokračujeme v úspěšné spolupráci s naší školní 
psycholožkou, Mgr. Marcelou Drázskou. Paní psycholožka pracuje jak s jednotlivci, 
žáky i jejich rodiči, tak s třídními kolektivy. 
 

Škola zajišťuje rovný přístup ke vzdělávání na standardní úrovni. Žáky se 
specifickými vzdělávacími potřebami škola identifikuje a eviduje, všichni učitelé jsou o 
jejich vzdělávacích potřebách prostřednictvím výchovného poradce dobře 
informováni. Ve Školním řádu jsou stanovena pravidla pro hodnocení těchto žáků. 
Speciálně pedagogické metody a pomůcky jsou využívány pouze ve skupině žáků se 
specifickými vzdělávacími potřebami 1. stupně při nápravných hodinách, které jsou 
pevně zařazeny v rozvrhu výuky. U žáků 2. stupně, kteří představují dvě třetiny 
integrovaných žáků, potřebná reedukace neprobíhá. Individuální vzdělávací plány 
jsou sestavovány v souladu s platnými právními předpisy, jsou průběžně 
vyhodnocování a aktualizovány. Pohybově nadaní žáci jsou zařazeni ve třídách se 
sportovním zaměřením. 
             Výchovní poradci poskytují poradenskou pomoc v souladu s prováděcím 
předpisem, nadstandardně monitorují práci jednotlivých učitelů při práci se žáky se 
specifickými vzdělávacími potřebami při častých hospitacích ve výuce. Poradenská 
pomoc je dobře dostupná žákům i jejich zákonným zástupcům. Výchovní poradci 
spolupracují, s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Mladé Boleslavi, se SPC Na 
Celně v Mladé Boleslavi a s Úřadem práce v Mladé Boleslavi. 

 
 

 
Mgr. Brigita Šulcová 

 

 
Zpráva školního psychologa 
 
Ve školním roce 2017 – 2018 nadále vykonávala pozici psychologa Mgr. Marcela 
Drázská.  V tomto období se věnovala individ. případové práci se žáky v osobních 
problémech (konzultace, vedení), krizové intervenci pro žáky, učitele i zákonné 
zástupce. Pozornost v letošním školním roce byla věnována nápravě a vedení 
prevence školního neúspěchu žáků, techniky i vlastní možnosti řešení této 
problematiky. Nadále úzce spolupracovala s vedením školy, pravidelně se setkávala 
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s vedením školy nad problémy, které měly společnou náplň.  Dle potřeby jednala 
s dalšími odborníky v PPP, SPC, praktickými lékaři a dalšími specialisty. Kladem 
práce psychologa je otevřený přístup nejen žáků a učitelů školy, ale i jejich rodičů, 
kteří své záležitosti řeší již přímo u školního psychologa prostřednictvím osobního či 
telefonického kontaktu.  

Během tohoto období pracovala dle potřeby s třídními kolektivy a jejich 
třídními učiteli, sledovala individuální přístup k problémovým žákům, pravidelně se 
setkávala s dětmi s problematikou ADHD, kooperovala s vyučujícími a rodiči. Nadále 
poskytovala pravidelná terapeutická sezení dětem, které se nacházely v obtížných 
životních situacích – neklidné rodinné zázemí, rozvody rodičů, obtíže s vrstevníky, 
úmrtí v rodině, psychosomatické obtíže, adaptace na školní klima, školní 
neúspěšnost aj.  

 
Někteří žáci absolvovali terapeutická sezení v častějších pravidelných 

intervalech až do vymizení obtíží, které ovlivňovaly jejich výsledky nejen ve škole, ale 
i vztahy a náladu doma. Spolupracovala s ostatními odborníky v zájmu dětí – PPP, 
SPC, praktickými lékaři a dalšími specialisty. Pravidelně spolupracovala a 
konzultovala zátěžové situace s vedením školy. Po celé toto období byl dán prostor 
nejen dětem samotným, ale i rodičům, jejich zájem o řešení potíží dětí 
s psychologem se rok od roku zvyšuje.  
 

Mgr. Marcela Drázská 

 
 
 
 
 
X. Prevence rizikového chování 
  

Také v tomto školním roce byl realizován Minimální preventivní program, který 
vycházel ze Školní preventivní strategie a obsahoval aktivity vedoucí k dosažení v ní 
stanovených dlouhodobých cílů prevence na naší škole, kterými jsou: 

1. Vytvářet příznivé sociální klima, předcházet agresivitě, všem formám šikany 
a nevhodného chování mezi žáky 

2. Více zapojit pedagogy a zákonné zástupce do prevence rizikových projevů 
chování 

3. Vést žáky k bezpečnému používání informačních a komunikačních 
technologií 

4. Vychovávat žáky ke zdravému životnímu stylu a ochraně zdraví 

Ve škole působ preventivní tým ve složení: ředitelka školy, výchovný poradce, 
školní metodik prevence, a školní psycholog. Jeho členové poskytují v rámci svých 
kompetencí metodickou pomoc pedagogům a nabízejí konzultace žákům a jejich 
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zákonným zástupcům. Úzce spolupracují s třídními učiteli, ostatními pedagogy a 
podle potřeby i s odborníky při prevenci a při výskytu rizikového chování. 

Ve škole a v některých učebnách jsou uveřejněny kontakty na odborníky a 
další informační materiály s tematikou prevence. 

V oblasti výchovy ke zdravotnímu životnímu stylu se uskutečnily akce se 
zaměřením na ochranu zdraví dětí a jejich bezpečí: Čas proměn, Kurz první pomoci, 
Bezpečná cesta do školy, Den zdraví, Den bez tabáku. 

Žáci byli zapojeni do řady charitativních akcí, např. Návštěva domu seniorů, 
Krabice od bot, Učíme se pomáhat, Květinový den, Sběr plastových víček pro 
Nikýska, sponzorování Makaka lvího  v ZOO Liberec, sponzorování v mini zoo Mladá 
Boleslav, sbírka pro psí útulek v Lysé nad Labem, úklid Radouče.  

Škola spolupracuje s centrem Semiramis v Mladé Boleslavi, které připravuje 
každoročně preventivní programy zaměřené na jednotlivé ročníky: 

1. – 5. ročník - Kočičí zahrada 
6. ročník – vztahy v kolektivu, prevence šikany 
7. ročník – vztahy v kolektivu, prevence šikany 
8. ročník a 9. ročník – výběr z témat: Závislostní chování, sociální sítě, trávení 
volného čau, sebepojetí, předsudky, vztahy s rodiči, sexualita, mezilidské 
vztahy, řešení konfliktů 

Mgr. Pavla Čermáková 

 

 

XI. Pedagogičtí pracovníci a další vzdělávání 
pedagogických pracovníků 
 
 

– dislokační změny k 30. 6. 2017   nástup k 1. 9. 2017 
     
   Odchody     Příchody 
   
  Mgr. Veronika Vinšová                Mgr. Tereza Benešová 
                     Mgr. Rudolf Skřivánek                 Mgr. Monika Hlinská 
                     Veronika Filipi                              Mgr. Lucie Rozsypalová 
                     Helena Řezáčová                         Bc. Tomáš Kubiš 
                                                                          Mgr. Lada Maroulová 
                                                                          Lucie Ilková 
                                                                          Kateřina Šilhánová 
                                                                          Bc. Renata Richterová 
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Ředitelka školy splňuje předpoklady pro výkon funkce, plní právní povinnosti 
vyplývající z vykonávané funkce podle platného školského zákona. Zásadní 
dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti ředitelka školy projednává 
s pedagogickou radou, kterou využívá jako svůj poradní orgán.  

 
V personální oblasti došlo ve školním roce k výraznějšímu zlepšení. Více než 

95% vyučovacích hodin bylo odučeno plně aprobovanými učiteli. Pedagogický sbor 
je poměrně stabilizovaný, s dobrou věkovou strukturou. Vliv nekvalifikovanosti 
vyučujících na kvalitu výuky nebyl v hodinách zjištěn.  

 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo zaměřeno především na 

odborný růst pedagogických pracovníků - studium výchovného poradenství a 
metodika prevence, celý pedagogický sbor byl proškolen na rozvoj znalostí a 
kompetencí v oblasti inkluze. Dále na moderní trendy ve výuce, matematická 
gramotnost, základy vyučovací metody Hejného, nové metody a formy práce vedoucí 
ke čtenářské gramotnosti, metody CLIL, studium anglického jazyka, legislativní 
změny, sociálně patologické jevy, inovativní výukové aktivity a ICT strategie ve škole, 
nové trendy ve výuce tělesné výchovy na 1. stupni. 

Vzdělávací akce, kterých se pedagogičtí pracovníci zúčastnili, směřovaly 
zejména k problematice projektového vyučování a metod práce se žáky zaměřené na 
rozvoj klíčových kompetencí. 

Pedagogičtí pracovníci se zúčastnili především akcí pořádaných středisky pro 
vzdělávání učitelů jako VISK Mladá Boleslav nebo Služby a školení MB. 

Vytyčené cíle DVPP jsou v souladu s reálnými podmínkami školy a jsou 
naplňovány v závislosti na finančních podmínkách. Dílčí plány jsou vedením školy 
průběžně vyhodnocovány a inovovány, pedagogičtí pracovníci jsou s výsledky 
seznamováni na jednáních pedagogické rady. Vnitřní informační systém je funkční, 
informace mezi zaměstnanci jsou předány běžným způsobem. 

 
 

 

Eva Brzobohatá Zdravotník zotavovacích akcí  

Libuše Šleglová GeoGebra - geometrie a algebra názorně a prakticky 

Hana Chadimová 
Dekolonizace Britské Indie a Afriky, dějiny Číny 20. 
století 

Věra Bělohlávková 
Dekolonizace Britské Indie a Afriky, dějiny Číny 20. 
století 

Marie Linková Rozvoj čtenářské gramotnosti ma 1. st. ZŠ 

Lenka Votrubcová Rozvoj čtenářské gramotnosti ma 1. st. ZŠ 

Vendula Králová Kurz Anglického jazyka/A0-A1 

Jitka Kendíková Problematika cloudu v oblasti školství 

Dagmar Černá Ochrana osobních údajů ve školách nově podle GDPR 

Jitka Kendíková Ochrana osobních údajů ve školách nově podle GDPR 

Hana Chadimová Seminář Židovského muzea v Praze  

Věra Bělohlávková Seminář Židovského muzea v Praze  

Brigita Šulcová  Výjezdní seminář pro ředitele škol 
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Pavla Čermáková Zábavné pokusy do hodin chemie IV. 

Čermáková Pavla Management školní třídy 

Eva Brzobohatá Management školní třídy 

Petra Flodrmanová Management školní třídy 

Brigita Šulcová  Financování škol 

Jitka Kendíková Financování škol 

Eva Švehlová Kurz AJ pro ped. pracovníky A1- A1/A2 

Marie Linková Rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. st. ZŠ 

Petra Flodrmanová Rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. st. ZŠ 

Lucie Rozsypalová Genetická metoda čtení a rozvoj raného čtenářství 

Monika Volavková Genetická metoda čtení a rozvoj raného čtenářství 

Petra Flodrmanová Genetická metoda čtení a rozvoj raného čtenářství 

 

 

 

XII. Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti 

Spolupráce s jinými organizacemi 

Škola spolupracuje s BK Mladá Boleslav, která zajišťuje pro žáky několik 
společných akcí. V listopadu  2017 proběhla akce „ Patronace sportovních tříd“. 
Každá z hokejových tříd získala svého patrona z hráčů BK Mladá Boleslav. Dále 
beseda s některými hráči. V lednu proběhlo rozdávání vysvědčení ve sportovních 
třídách na ledě pro žáky 1. stupně se svými patrony a pro žáky 2. stupně ve škole.  

Spolupráce se zřizovatelem. V lednu 2018 byla dokončena nástavba tří 
odborných učeben přírodovědné, jazykové a ICT. Dále byl vybudován bezbariérový 
vstup a výtah v budově školy. 

 
Dále byl upraven povrch na školním hřišti. 

Spolupráce s mateřskými školami. Během školního roku 2017/2018 nás 
navštívilo několik mateřských škol z blízkého okolí. Byl pro ně připraven projekt 
Dětský den, Vánoční jarmark a den otevřených dveří. Některé mateřské školy 
navštívily keramickou dílnu, kde mohly pod vedením paní vychovatelky Rejmanové 
připravit dárky pro rodiče. 

Spolupráce s rodiči. Kromě tradičních třídních schůzek a konzultačních hodin 
si mají rodiče možnost prohlédnout prostory školy rámci „ Dnů otevřených dveří“. 
Pravidelně pro ně připravují žáci pod vedením svých učitelek různé akce -  Vánoční 
zvyky ve světě, Velikonoční jarmark, slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníků. 

Spolupráce s firmou Škoda Auto a.s. v rámci projektu podpora STEM 
předmětů. 
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VELIKONOČNÍ JARMARK  
Žáci školy vyrobili a vystavovali své vánoční výrobky. Dopoledne se přišly podívat 
děti z mateřských škol  a odpoledne  rodiče, kterým se výrobky velice líbily a spousta 
z nich si  odnesla domů vánoční výzdobu. 
 
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
V rámci společných akcí Vánoční zvyky ve světě a Velikonočního jarmarku se konaly 
pro rodiče a děti z mateřských škol dny otevřených dveří. 
 
SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU.  
Společně s rodiči, žáky a pedagogy školy proběhlo slavnostní rozloučení se žáky 
devátých ročníků.  
 
SPONZOROVÁNÍ MAKAKA LVÍHO V LIBERECKÉ ZOO  
Finanční sbírku uspořádali žáci 1. a 2. stupně již čtvrtým rokem. Částku, kterou žáci 
vybrali, předali žáci osmých ročníků v rámci laboratorní práce v zoologické zahradě. 
 
SBÍRKA PRO PSÍ ÚTULEK V LYSÉ NAD LABEM  
Již po čtvrté se na naší škole uskutečnila sbírka pro psí útulek v Lysé nad Labem. 
 
 VÍČKA PRO NIKYHO  
Naše škola se zapojila do akce Víčka pro Nikyho, kdy se sběrem víček budeme 
snažit pomoci nemocnému  chlapci.  
  
SPOLUPRÁCE S MINI ZOO MLADÁ BOLESLAV 
Naše škola se zapojila do sponzorování ovečky a králíka 
 
 
 
 

XIII. Školská rada 
 
 

Datum zřízení 1. 1. 2006 

Počet členů školské rady 6 

Kontakt Mgr. Jitka Kendíková 
 
 
 Je to orgán, který umožňuje rodičům, pedagogům a zřizovateli podílet se 
 na chodu školy. Zasedá nejméně 2x ročně. Funkční období členů je 3 roky.  
 
 
Školská rada vykonává tuto působnost 
 

- vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich 
následnému uskutečňování 

- schvaluje výroční zprávu o činnosti školy 
- schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny 
- schvaluje pravidla hodnocení výsledků vzdělávání 
- podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy 
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- projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru 
hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření 

- projednává inspekční zprávy České školní inspekce 
 
 
Případné podněty a připomínky můžete zaslat na uvedené e-mailové kontakty členů 
rady. Na podzim proběhly nové volby do školské rady 
 
Členy Školské rady naší školy jsou:  

 
p. Jan Dvořák – zástupce nezletilých žáků 
ing. Helena Melicharová – zástupce nezletilých žáků (do února 2018) 
Bc. Miroslava Červená - zástupce nezletilých žáků (od března 2018) 
Mgr. Pavla Čermáková – učitelka, zapisovatelka 
Mgr. Jitka Kendíková – učitelka, předsedkyně 
pí. Renata Pocová – za zřizovatele školy 
pí. Vladimíra Nepilá – za zřizovatele školy (do února 2018) 
pí. Soňa Horáková - za zřizovatele školy (od března 2018) 

 
Schůzky Školské rady: 
 

 11. 10. 2017 

 26. 3. 2018 
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XIV. Školní družina 
 

Školní družina je součástí výchovně vzdělávacího systému školství. Zajišťuje dětem 
využití volného času před začátkem vyučování, mezi vyučováním, ale i před 
odchodem domů nebo do jiných mimoškolních aktivit. Naše školní družina nabízí 
dětem vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, formou 
odpočinku a relaxací, výchovou, hrou, učením, individuální prací a motivačními 
projekty. 
 
Školní družina podporuje u dětí citlivé vztahy k lidem, k přírodě, učí je chránit si své 
zdraví, vede je k otevřené komunikaci, rozvíjí schopnost spolupracovat a respektovat 
druhého.  
 
Vzdělávací program školní družiny umožňuje vychovatelkám, aby s dětmi plánovaly a  
realizovaly takové činnosti, které děti nejen zaujmou, ale mohou jim i pomoci  
naplňovat jejich potřebu úspěchu, kladného hodnocení, citové odezvy a poznání. 
Ve školním roce 2017/2018bylo zapsáno do školní družiny 197 dětí (kapacita 200), 
tím byl navýšen počet oddělení - 7 oddělení školní družiny.  
1. oddělení vychovatelka: Kateřina Šilhánová 
2. oddělení vychovatelka: Karla Rejmanová 
3. oddělení vychovatelka: Michaela Sliwková 
4. oddělení vychovatelka: Lucie Ilková 
5. oddělení vychovatelka: Bc. Renata Richterová 
6. oddělení vychovatelka: Kateřina Urbanová 
7. oddělení vychovatelka: Ing. Martina Charvátová 
 
 
Akce školní družiny 

 Září: 
-Duhové odpoledne - zelené 
- Odpoledne s plyšáky 

 Říjen: 
- Dušičkové řádění 

 Listopad: 
- Duhové odpoledne - fialové 

 Prosinec: 
- Čertovské odpoledne aneb „My se čertů nebojíme“ 
- Advent ve školní družině 
- Vánoční těšení 

 Leden: 
- Duhové odpoledne - bílé 
- O vrtuli školní družiny 

 Únor: 
- Duhové odpoledne - modré 
- Maškarní rej 

 Březen: 
- Duhové odpoledne - oranžové 
- Velikonoční jarmark 

 Duben: 
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- Duhové odpoledne – červené 
- Po stopách velikonočního zajíčka 
- Čarodějnické odpoledne 

 Květen: 
- Duhové odpoledne - žluté 

 Červen: 
- Kloboukový dětský den 
- Odpoledne plné duhy aneb loučení se školou 

 

Školní družina je součástí výchovně vzdělávacího systému školství. Zabezpečuje 
dětem naplnění volného času před začátkem vyučování, v době mezi vyučováním, 
ale i před odchodem domů nebo do jiných mimoškolních aktivit. Naše školní družina 
nabízí zájmové vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, 
formou odpočinku a relaxací, výchovou, hrou, učením, individuální prací a 
motivačními projekty.  
Školní družina podporuje u dětí citlivé vztahy k lidem, k přírodě, učí je chránit si své 
zdraví, vede je k otevřené komunikaci, rozvíjí schopnost spolupracovat a respektovat 
druhého. Vzdělávací program školní družiny umožňuje vychovatelkám, aby s dětmi 
plánovaly a realizovaly takové činnosti, které děti nejen zaujmou, ale mohou jim i 
pomoci naplňovat jejich potřebu úspěchu, kladného hodnocení, citové odezvy a 
poznání. 
 
 

Na začátku února proběhla ve školní družině tradiční soutěž O vrtuli školní družiny. 
Na soutěž se těšilo mnoho dětí, které na chodbách školy pravidelně trénují. Všichni si 
čtvrteční odpoledne v zajetí obručí užili a těší se na další zajímavé soutěže a hry ve 
školní družině. 

 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.zsbenese.cz/wp-content/uploads/2018/02/img_20180131_141001.jpg
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XV. Přehled o provedených inspekcích ČŠI 
 
V průběhu školního roku 2017/2018 nebyla vykonána inspekce ČŠI.  
 
 
 

XVI. Přehled o provedených kontrolách 
 
Ve dnech 16. 10 - 18. 10. 2017 byla provedena veřejnosprávní kontrola na místě na 
základě ustanovení § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole. 
Předmětem kontroly bylo hospodaření příspěvkové organizace se svěřeným 
majetkem a poskytnutými finančními prostředky včetně fungování vnitřního 
kontrolního systému. Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky. 
 
Dne 14. 5. 2018 byla provedena veřejnosprávní kontrola na místě na základě 
ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě, v platném znění. Předmětem kontroly bylo hospodaření příspěvkové 
organizace se svěřeným majetkem a poskytnutými finančními prostředky včetně 
fungování vnitřního kontrolního systému. Při kontrole nebyly zjištěny žádné 
nedostatky. 
 
Ve škole dále probíhají revize v pravidelných intervalech – např.: plynové kotle, 
přenosné el. spotřebiče, hromosvody, rozvody el., komíny a kouřovody, tělocvičné 
nářadí, hasicí přístroje, zabezpečovací technika ...). 
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XVII. Základní údaje o hospodaření školy 
 

Základní údaje o hospodaření za rok 2017 
1.  Příjmy  

Ze státního rozpočtu - dotace kraj           21 657 230,00 

Dotace z rozpočtu zřizovatele na 
provoz 

            2 850 000,00 

Vlastní činnost – družina, kroužky                553 896,00 

Výnosy z pronájmů                207 661,00 

Ostatní výnosy z činnosti                  16 724,00 

Výnosy doplňková činnost                239 295,00 

Čerpání projektů                329 560,00 

Čerpání fondů                344 424,00 

Příjmy celkem        26 198 790,00 

                                                                                      
1. Výdaje 

 
a,  z prostředků státního rozpočtu – kraj 
 

Náklady na platy pracovníků školy        15 576 751,00    

Zákonné odvody + FKSP           5 580 392,00    

Učebnice, školní pomůcky             303 590,00    

Osobní ochranné pomůcky                 6 961,00    

DPN, pojistné             120 726,00    

Pedag. pracovníci školení, cestovné               68 810,00    

Celkem     21 657 230,00    

    
         b,   z prostředků od zřizovatele, z vlastní činnosti a doplňkové činnosti  
 

Spotřeba materiálu            765 028,00    

Spotřeba energií         1 079 332,00    

Opravy a udržování            277 887,00    

Ostatní služby             747 077,00    

Mzdy + odvody + zák.poj.            771 516,00    

Náklady na odpisy a drobný majetek            484 845,00    

Náklady z doplňkové činnosti            226 415,00    

Celkem      4 352 100,00    

 
Výsledek hospodaření v běžném účetním roce z hlavní činnosti a doplňkové činnosti 
byl 189 460 Kč, kdy po schválení Radou města Mladá Boleslav byl rozdělen do 
fondů. 
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XVIII. Závěrem 
 

Celkové prostředí školy vytváří příjemný, estetický dojem a je pro žáky 
vzhledem k realizaci ŠVP podnětné. Většina učeben, především na 1. stupni je velmi 
pěkně esteticky a účelně upravena. Třídy jsou vybaveny novým nábytkem. Do 
budoucích prvních tříd bylo zakoupeno nové vybavení - lavice, židle, koberce, 
nábytek. Průběžná obměna pomůcek je zajištěna. 

Materiální podmínky v oblasti ICT jsou vzhledem k vybudování nové učebny 
nadstandardní. Od minulé inspekce došlo v oblasti materiálních podmínek 
k pozitivním změnám ve vybavení didaktickými pomůckami a k efektivnějšímu 
využívání počítačové učebny i ICT nejen pro výuku informatiky, ale i při výuce 
ostatních předmětů. Žáci mohou nově využívat jazykovou učebnu a novou 
chemickou laboratoř.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Proběhla úprava školního hřiště.  
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Do práce školy byly zakotveny veškeré legislativní úpravy.  
 
Informace veřejnosti byly podávány na třídních schůzkách, při individuálních 

jednání s rodiči a prostřednictvím žáků, prostřednictvím internetu www.zsbenese.cz 
 
Výroční zpráva schválena na pedagogické radě dne   30. 8. 2018  
 
Školská rada byla seznámena s výroční zprávou dne  10. 10. 2018 

 
 
 
 
 

Mgr. Brigita Šulcová 
ředitelka školy 

 

http://www.zsbenese.cz/

