
 

 

1 

 

 

Projednáno: 

Poradou pedagogických pracovníků: 1. 10. 2013  

Schváleno: 

Radou školy dne: 14. 10. 2013 

 

 

 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav,  
Václavkova 1040, příspěvková organizace 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 

ŠKOLY 

2017/2018 

 
Výroční zpráva obsahuje základní údaje a významné 

události, k nimž došlo v průběhu školního roku 

2017/2018. Struktura zprávy a její obsah je 

v souladu s požadavky na tento typ dokumentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jitka Houštecká, ředitelka školy 
Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková 

organizace 



 

 

2 

 

OBSAH 

1. Základní údaje o škole ……………………………………………………………………………………………  3 

2. Vzdělávací program a učební plány školy ……………………………………………………………….  4 

3. Personální zabezpečení činnosti školy ……………………………………………………………………  7 

4. Počty žáků a údaje o zápisu ……………………………………………………………………………………  12 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání ………………………………………………………………………………..  14 

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků …………………………………………………………..   29 

7. Zájmové vzdělávání a školní družina ………………………………………………………………………   31 

8. Údaje o výsledcích inspekční a kontrolní činnosti ………………………………………………….. 32 

9. Žáci se speciálními potřebami ……………………………………………………………………………….. 32 

10.  Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti …………………………………………………….. 33 

11. Prevence sociálně patologických jevů …………………………………………………………………… 48 

12. Program environmentální výchovy ……………………………………………………………………….. 51 

13. Prevence rizik, školní úrazy …………………………………………………………………………………… 52 

14. Spolupráce školy a rodiny …………………………………………………………………………………….. 53 

15. Vyřizování stížností, oznámení a podnětů …………………………………………………………….. 56 

16. Ukazatele rozpočtu ………………………………………………………………………………………………. 57 

17. Materiálně technické podmínky vzdělávání ………………………………………………………….. 58 

18. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodní ch programů ……………………… 60 

19. Spolupráce s odborovými organizacemi a dalšími partnery ………………………………….. 65 

20. Příloha – Kronika školy 2017/2018 ………………………………………………………………………..   66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 

Název školy 
 
Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 
1040, příspěvková organizace 

Adresa školy Václavkova 1040, 293 01 Mladá Boleslav 

IČO 62451332 

Charakteristika školy Plně organizovaná základní škola a dvoutřídní mateřská škola 

Telefon/fax 326 733 867, 326 733 912, 326 997 473 

E-mail skola@8zsmb.cz 

Adresa internetové stránky www.8zsmb.cz 

Právní forma Právní subjekt 

Název zřizovatele 
Statutární město Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, 
Komenského nám. 61, PSČ 293 49 

Součásti školy Základní škola, Mateřská škola 

Vedoucí a hospodářští pracovníci 

Mgr. Jitka Houštecká – ředitelka školy 
Mgr. Zdeňka Michalcová – statutární zástupce ředitele školy 
Květa Forstová - hlavní účetní  
Dana Uhlířová – učitelka pověřená vedením MŠ 
Iveta Skramuská – vedoucí vychovatelka ŠD 

Školská rada 
Školská rada je šestičlenná  
dva zástupci zřizovatele, dva zástupci rodičů, dva zástupci 
pracovníků školy 

Přehled hlavní činnosti školy 
(podle zřizovací listiny) 

Poskytování předškolního vzdělávání, základního vzdělávání, 
výchovy, zájmového vzdělávání, školního stravování a 
rekreace žáků v souladu se zákonem š. 561/2004 Sb. 
Poskytování závodního stravování v souladu s vyhláškou č. 
84/2005 Sb. 
Využívání majetku pro potřeby výchovné, vzdělávací, kulturní, 
sportovní a jiné. 

Projednáno pedagogickou radou  9.10. 2017 

Projednáno a schváleno školskou 
radou dne 

10. 10. 2017 

Obor / název oboru 79-01-C/01               /          Základní škola 
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Číslo jednací dokumentu  

2. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM A  UČEBNÍ PLÁNY ŠKOLY  

     Vzdělávání žáků ve škole probíhalo dle schválených učebních dokumentů MŠMT a dle 

školního vzdělávacího programu "Rozkvetlá škola", který byl vytvořen v souladu s RVP  

pro základní vzdělávání.  

     Obsah učiva je koncipovaný tak, aby jednotlivé vzdělávací oblasti na sebe navazovaly  

a vytvářely podmínky pro získání základů všeobecného vzdělání. Důraz byl kladen na výuku 

technických předmětů, českého jazyka, a výuku cizích jazyků. Na prvním stupni (1. – 4. ročník) 

byla do některých tříd zařazena jedna hodina TV navíc jako nepovinný předmět. Ve volitelných 

předmětech si žáci mohli vybrat z nabídky informatika, cvičení z přírodovědných předmětů a 

domácí nauky. Od sedmé třídy vyučujeme další cizí jazyk – německý a ruský. V nabídce školy 

je také francouzský jazyk. Dále si mohli žáci zvolit nepovinný předmět Tenis, školní časopis 

Osmínek. 

     Vzhledem k většímu počtu žáků na naší škole jsme se rozhodli rozšířit nabídku volitelných 

předmětů na druhém stupni ZŠ. Pro následující školní rok tak byla dána žákům volba nových 

předmětů: 6. – 7. ročník – Přírodopis v praxi, 8. – 9. ročník – Chemie v praxi, Digitální 

technologie v regionálním zaměření, Základy gastronomie, Konverzace v anglickém jazyku. 

 

2.1 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDY 
Školní vzdělávací program „Rozkvetlá škola“ Všechny třídy školy 

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 

Jazyk a jazyková komunikace 

Český jazyk a literatura 

První cizí jazyk - anglický  

Druhý cizí jazyk – německý, ruský 

Matematika a její aplikace Matematika 

Informační a komunikační technologie Základy informatiky 

Člověk a jeho svět 

Prvouka 

Vlastivěda 

Přírodověda  

Člověk a společnost 
Dějepis 

Občanská a etická výchova 

Člověk a příroda 

Chemie 

Fyzika 

Přírodopis 

Zeměpis 

Umění a kultura 
Hudební výchova 

Výtvarná výchova 
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Člověk a zdraví 
Zdravý životní styl 

Tělesná výchova  

Člověk a svět práce Praktické činnosti 

Doplňující vzdělávací obory 

Informatika a výpočetní technika 

Cvičení z přírodovědných předmětů 

Domácí nauky 

Nepovinné předměty 
Tenis 

Školní časopis 

2.2  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „ROZKVETLÁ ŠKOLA“  

          V tabulce jsou uvedeny hodinové dotace předmětů v ročnících. U dvou čísel první číslo 

označuje povinnou dotaci, druhé číslo disponibilní hodiny. 

 

Vzdělávací předmět 

Ročník 

1 2 3 4 5 

Český jazyk 9 8 + 2 8 + 1 5 + 2 5 + 2 

Cizí jazyk (anglický) 0 0 3 3 3 

Matematika 4 4 + 1 4 + 1 4 + 1  4 + 1 

Základy informatiky 0 0 0 0 1 

Prvouka 2 2 2 + 1 0 0 

Vlastivěda 0 0 0 2 1 + 1 

Přírodověda 0 0 0 1 + 1 2 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 

Praktické činnosti 1 1 1 1 1 

CELKEM POVINNÉ PŘEDMĚTY 20 22 25 25 26 
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Vzdělávací předmět 

Ročník 

6 7 8 9 

Český jazyk a literatura 3 + 1 4 4 4 + 1 

Cizí jazyk  anglický 3 3 3 3 

Další cizí jazyk (ruský, německý)  0 0 + 2 0 + 2 0 + 2 

Matematika 4 4 4 3 + 2 

Základy informatiky 1 0 0 0 

 Dějepis 2 2 2 1 + 1 

Občanská a etická výchova  1 1 1 1 

Fyzika 2 1 2 1 

Chemie 0 0 2 2 

Přírodopis 2 1 + 1 2 1 + 1 

Zeměpis 1 + 1 1 + 1 2 1 + 1 

Hudební výchova 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 

Zdravý životní styl  1 1 0 0 

Tělesná výchova 2 2 2 2 

Praktické činnosti a svět práce 0 + 1 1 1 1  
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Volitelné předměty 
ročník 

6 7 8 9 

Informatika a výpočetní technika  0 1 1 1 

Cvičení z přírodovědných předmětů  1 1 1 1 

Domácí nauky  1 1 0 0 

 Počet  disponibilních hodin pro volitelné 
předměty 

1 2 2  3 

 Minimální časová dotace 25 24 27 22 

 Disponibilní hodiny celkem  4 6 4 10 

 Celkový počet hodin 29 30 31 32 

 

3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY  

     Ve školním roce 2017/2018 pracovalo ve škole 55 zaměstnanců. S narůstajícím počtem žáků 

školy vyvstala i potřeba navýšení počtu pracovníků – pedagogů. Kromě učitelů prvního a 

druhého stupně to byli také asistenti pedagoga. V tomto školním roce se podařilo zajistit nové, 

kvalifikované pracovníky do řad pedagogů prvního i druhého stupně. Na pozice asistentů 

pedagoga nastoupily naše vychovatelky ze školní družiny (celkem 3), bývalá paní učitelka 

(důchodkyně)  a nová paní asistentka, která si v tomto období dokončila roční kurz pro 

asistenty pedagoga. Problémem se stává stále větší nedostatek pedagogů na trhu práce, který 

se projevil v závěru školního roku při přípravě úvazků na další školní rok 2018/2019. Učitelů je  

naprostý nedostatek. Zpětně jako výhodu lze uvést, že nově přijatí pedagogové se v průběhu 

prvního roku velmi osvědčili a stali se vítanou posilou celého sboru.  

     Podobně jako narůstají problémy se sehnáním pedagogů, jsou i značné problémy se 

zaměstnáním kvalitních provozních pracovníků, a to hlavně na pozici uklízečka/uklízeč. Platové 

zařazení těchto zaměstnanců (něco přes 13 000 Kč hrubé mzdy za 8 hodin) je naprosto 

nevyhovující. Z tohoto důvodu se v průběhu roku vystřídali na jedné pozici uklízečky čtyři lidé. 

Žáci ani učitelé to na své práci nepoznali, neboť škola zajistila pracovnici (DPP), která v případě 

nutnosti zastupuje nepřítomné uklízečky. 
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     Od července 2017 začala pracovat ve škole nová hlavní účetní, paní Květa Forstová. Bývalá 

účetní, která byla zároveň ekonomickou zástupkyní, odešla na jiné pracoviště. Při této 

příležitosti došlo k reorganizaci vedení školy a místo ekonomické zástupkyně bylo zrušeno.  

FYZICKÉ A PŘEPOČTENÉ OSOBY 

 Úsek školy Počet 
zaměstnanců 

z toho žen Přepočteno 
na plné 

zaměstnance 

Pedagogičtí pracovníci vyučující na 1. 
stupni  

24 21 15,9 

Pedagogičtí pracovníci vyučující na 2. 
stupni 

15 11 10,3 

Pedagogičtí pracovníci ŠD 5 5  

Pedagogičtí pracovníci MŠ 4 4 4 

Asistenti pedagoga 5 5 1,25 

Školní psycholog 1 1 0,6 

Speciální pedagog 1 1 0,5 

Trenéři  1 0 0,09 

Vedoucí pracovníci (ředitel, zástupci) 2 2 2 

 Nepedagogičtí pracovníci ZŠ 11 10 8,375 

Nepedagogičtí pracovníci MŠ  2 2 1,75 

  

 

 

3.1 PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI – ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

 

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ZŠ – ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 

TITUL PŘÍJMENÍ JMÉNO APROBACE VYUČOVAL/A TŘÍDNÍ 

Mgr.  Brodská Martina  Výchova ke zdraví, Ch Ch, CvP,  ZŽS 6.B 

Mgr. Buršíková Vlasta F,M F, M 9.B 
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Mgr. Čupíková Zdena 1.st. ZŠ, AJ AJ --- 

Mgr. Dorčáková Miloslava 1.st. ZŠ  1.st. suplent --- 

PhDr. Hájek Vojtěch D IVT, D --- 

Mgr. Houštecká Jitka 1.st. ZŠ AJ 1.st., DN --- 

Mgr. Klímová Jana 1.st. ZŠ 1. st., Hv -2.st. 3.C 

Mgr. Kofroňová Lenka 1.st. ZŠ 1st. 2.A 

         Kolocová Eliška studující 1.st. 1.st. 4.B 

Mgr. Hana Konopková 1.st. ZŠ 1.st. 1.A 

Mgr. Kulasová Monika 1.st. 1.st 3.A 

Mgr.  Maronczaková Petra 1.st. 1.st. 4.C 

         Maroušek Martin trenér tenis --- 

Mgr. Michalcová Zdeňka 1.st. ZŠ HV,  ZIn --- 

          Míšková Lucie studující 1.st. ZŠ 1.st. 2.C 

Mgr.  Soňa Müllerová 1.st. ZŠ 1.st. 1.B 

Mgr. Pardubská Simona Bi, M, M, P 8.A 

Mgr. Pardubský Ondřej NJ, Z NJ, Z, AJ, Tv 9.A 

Mgr. Petrová Jana ČJ, VV ČJ, VV, AJ 7.B 

Mgr. Oto Rosák 

Vychovatelství - Mgr., 
rozdílové studium 

učitelství- Mgr. 
stud. 1.stupeň ZŠ 

1.st. 5.B 

Mgr. Skalická Dagmar 1.st. ZŠ 1. st. 2.B 

Mgr.  Trávnický Jan,  DiS. 1. stupeň ZŠ – Mgr., 
studující D 

Vl 1. st.,  D, Z, DN 7.A 

Mgr. Tyšerová Jana 1. stupeň ZŠ 1.st. 5.A 

Mgr. Valentová Romana AJ, RJ, Z AJ, RJ, Z --- 

PaedDr. Vávrová Dana 1.st. ZŠ, 1.st. 4.A 

Mgr. Verflová Alena ČJ, On ČJ, OEV 6.A 

Mgr. Vortelová Monika VV  
studující 1.st. 

VV, Pč – 1.st --- 
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Ing. Wojnarová Jaroslava Ch Ch, F --- 

Mgr. Dana Zábranská Speci. pedagog, studující 
1.st. 

1.st. 3.B 

 

 
 

3.3  PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI – MATEŘSKÁ ŠKOLA 

 

 

 

3.4 ODBORNÁ KVALIFIKACE - PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY - UČITELÉ  

 

Kvalifikace  Počet 
Splňovalo požadavky 27 
Rozšiřovali si kvalifikaci  3 
Doplňovali si odbornou kvalifikaci – 
studovali 

2 

 

3.5   ODBORNÁ KVALIFIKACE - PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI MATEŘSKÉ ŠKOLY  

 

VYCHOVATELKY ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Příjmení a jméno Zařazení 
Fillnerová Šárka vychovatelka 

Mgr. Lydia Hypšová vychovatelka 
Bc. Krejčíková Kateřina vychovatelka 

Skramuská Iveta vedoucí vychovatelka 

Suchardová Sabina vychovatelka 

UČITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Příjmení a jméno Zařazení  
Černíková Miloslava učitelka 

Jeřábková Jana učitelka 

Sluková Jana učitelka 

Uhlířová Dana vedoucí učitelka  
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Kvalifikace Počet 

Splňuje požadavky 4 

Bez odborné způsobilosti 0 

 

 

3.6   VĚKOVÉ ROZLOŽENÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY  

 

Věk ZŠ 
 Do 30 let 5 

 Do 40 let  6 
 Do 50 let 9 

 Do 60 let 14 

 Nad  60 let 5 
 Průměrný věk 50,5 

 

3.7 ÚDAJE O NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 

 

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI 
Jméno a příjmení (počet) Zařazení 

Forstová Květa   hlavní účetní 

Seglová Ivana administrativní a spisová pracovnice 

Kubalová Lenka   sekretářka, účetní 

Cidlina Jaroslav  školník 

šest pracovnic úklid – úsek ZŠ  

jedna pracovnice úklid MŠ 

jedna pracovnice výdejna obědů MŠ 

Skupina uklízeček  
Na jednou z úseků se vystřídaly postupně čtyři 
uklízečky. 

  

 

 

 



 

 

12 

 

 

 

4. POČTY ŽÁKŮ A ÚDAJE O  ZÁPISU K  POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE  

A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY  

 

4.1   ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

 

Zápis do 1. ročníku se uskutečnil ve dnech 6. a 7. dubna 2018. K zápisu a dodatečnému 

zápisu přišly 94 děti. Zapsáno bylo 67 dětí.  Žádost o odklad podali rodiče 22 dětí, pět dětí 

nastoupilo na jinou školu z důvodu přihlášení na více škol. Odklady byly kladně vyřízeny 

v průběhu 2. pololetí školního roku 2018 po předložení doporučení lékaře, SPC nebo PPP.   

4.2 ÚDAJE O POČTECH ŽÁKŮ K  30.6.2018 

 

K 31. 3. 2018 navštěvoval naši školu 468 žáků, což představuje nárůst o 10 žáků.  

třída chlapci děvčata žáků Třídní učitel 

1.A 10 13 23 Mgr. Hana Konopková 

1.B 11 13 24 Mgr. Soňa Müllerová 

1.C 17 3 20 Mgr. Helena Nosková 

1. ročník 38 29 67  

2.A 17 9 26 Mgr. Lenka Kofroňová 

2.B 13 13 26 Mgr. Dagmar Skalická 

2.C 9 13 22 Lucie Míšková 

2. ročník 39 35 74  

3.A 16 9 25 Mgr. Monika Kolářová 

3.B 10 12 22 Mgr. Dna Zábranská 

3.C 14 11 25 Mgr. Jana Klímová 
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3. ročník 40 32 72  

4.A 12 14 26 PaedDr. Dana Vávrová 

4.B 14 10 24 Eliška Kolocová 

4.C 12 11 23 Mgr. Petra Maronczaková 

4. ročník 38 35 73  

5.A 7 17 24 Mgr. Jana Tyšerová 

5.B 10 13 23 Mgr. Oto Rosák 

5. ročník 17 30 47  

6.A 9 13 22 Mgr. Alena Verflová 

6.B 10 10 20 Mgr. Martina Brodská 

6. ročník 19 23 42  

7.A 10 13 23 Mgr. Jan Trávnický, DiS. 

7.B 10 10 20 Mgr. Jana Petrová 

7. ročník 20 23 43  

8.A 12 10 22 Mgr. Simona Pardubská 

8.ročník 12 10 22  

9.A 8 6 14 Mgr. Ondřej Pardubský 

9.B 7 7 14 Mgr. Vlasta Buršíková 

9. ročník 15 13 28  

celkem 238 230 468  

1. stupeň 172 161 333 

2. stupeň 66 69 135 

  

4.3. TABULKA  A GRAF VÝVOJE POČTU ŽÁKŮ  

Vždy k 31.3. daného školního roku 

Rok 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
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Počet žáků 314 316 355 399 458 468 

Nárůst  --- 2 39 44 59 10 

 

 

 

4.3 ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  

           Zápis do mateřské školy se konal 2. května 2017 od 14.00 do 16.00 hodin. Žádost 

podalo 31 dětí, do naší MŠ nastoupilo 20 dětí. Zamítnuté žádosti byly dvě.  

 

4.4 ÚDAJE O POČTU DĚTÍ V MŠ  

             V mateřské škole jsou dvě třídy - Koťátka (mladší děti) a  Tygříci (starší děti). Celkový 

počet dětí byl 48. Z toho Koťátka - 24 a Tygříci - 24. 

5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ  

 

5.1 HODNOCENÍ  ŽÁKŮ  

           Žáci byli hodnoceni na vysvědčení známkou, slovní hodnocení bylo zapsáno jednomu 

žákovi. V průběhu školního roku bylo využíváno různých forem hodnocení, a to jak 
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sumativního, tak i formativního. Učitelé pracovali individuálně s žáky s podpůrnými 

opatřeními. V poslední době přibyli ve škole, stejně jako v jiných školách, žáci z cizojazyčného 

prostředí. I s těmi bylo nutné pracovat individuálně a přizpůsobit formy hodnocení úrovni 

jejich znalosti českého jazyka.  

5.2 PROSPĚCH ŽÁKŮ  PRVNÍ POLOLETÍ  
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5.3. PROSPĚCH ŽÁKŮ – DRUHÉ POLOLETÍ  
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5.4. PROSPĚCH  ŽÁKŮ V  TABULKÁCH PODLE PŘEDMĚTŮ  
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6.   DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH  A NEPEDAGOGICKÝCH  PRACOVNÍKŮ  

 Ve školním roce 2017/2018 byla preferována společná setkání celého pedagogického 

sboru zaměřená na zapojení se do programu OPVVV „Šablony MŠ a ZŠ“ a na další směřování 

školy. V rámci šablon proběhlo školení s názvem „Rozvíjíme čtenářskou gramotnost žáků na 

ZŠ“. Jednalo se o 16 hodinové školení rozvržené do dvou dní, zaměřené na prohlubování 

kvalifikace v daném tématu. Toto školení bylo určeno pro 18 podpořených osob. V rámci 

rozvoje technického vzdělávání se, podobně jako v předcházejícím roce, zúčastnila jedna 

učitelka kurzu Věda má budoucnost. Jednalo se o cyklus čtyř setkání v rámci školního roku. 

Úvodní setkání, s informacemi o projektu a prohlídkou výroby ve firmě ŠKODA AUTO a.s., 

Mladá Boleslav, dále dvoudenní workshop s tématy motivace ve výuce, moderní trendy ve 

výuce, projektová výuka, badatelská výuka. Následovaly cíleně orientované workshopy a 

závěrečné setkání. Celkově v délce 32 hodin. Tento kurz byl bezplatný, podporovaný firmou 

Škoda Auto a.s. Za podpory Škoda Auto a.s. se uskutečnila i Exkurze učitelů z MB škol, a to do 

přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně a vzdělávacího parku v Ostravě. Další společné 

vzdělávání školního týmu bylo zaměřeno na dovednost poskytnout první pomoc jak dětem a 

žákům, tak i dospělým. Tímto kurzem prošli všichni pedagogičtí pracovníci. Kromě těchto 

společných vzdělávacích akcí absolvovali někteří učitelé vzdělávání v rámci svých předmětů. 

Novinkou v tomto školním roce byly vzájemné hospitace kolegů, kdy měli všichni alespoň 

jednou za školní rok navštívit hodinu některého ze svých kolegů.      

 

6.1   PŘEHLED VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018    

 Školení v délce 16 hodin – Rozvíjíme čtenářskou gramotnost žáků na ZŠ, školení 

pedagogického sboru v rámci Šablon I. 

 Kurz první pomoci IPKR – kurz všech pedagogických pracovníků zaměřený na 

poskytování první pomoci dětem i dospělým. Délka čtyři hodiny. 

 Seznámení se zaváděním nového nařízení EU (GDPR- o ochraně osobnosti) do škol. 

 Individuální školení učitelů 

o Konverzační kurz anglického jazyka (rozsah 32 hodin), účast dvě učitelky AJ, 

školení pořádal Vzdělávací institut Středočeského kraje. 

o Čtenářská gramotnost tvořivě – 1. ročník (16 hodin v rámci Šablon I), účast 

dvě učitelky 1. ročníku. 

o CLIL ve výuce – 25 hodin vzdělávání a příprava 5 mini lekcí. Účast jeden 

pedagog – lektor a dva pedagogové – nejazykáři. 
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o Vzájemná spolupráce pedagogů (viz níže, bod 6.2), celkem se zúčastnilo šest 

pedagogů. Každý absolvoval 20 hodin vzájemného sdílení a 4 hodiny 

vzájemných hospitací. 

o Zhoršení prospěchu dítěte se zaměřením na  český jazyk (4 hodiny), účast 

jedna učitelka, školila PaedDr. Iva Svárovská. 

o Školení odborné způsobilosti řidičů, účast tři zaměstnanci, školil Adolf Hainc. 

o Odborné proškolení preventisty požární ochrany – účast pan školník 

o Exkurze učitelů do přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně a do Ostravy – účast 

4 učitelů – F, Př, P. 

o Dopravní výchova pro pedagogy, účast jedna učitelka, školili středisko 

vzdělávání Škoda Auto a.s. 

o Setkání metodiků prevence – metodik prevence 

o Vzdělávání vedení školy – vzhledem k dvouměsíční pracovní neschopnosti ŘŠ 

a vysoké vytížení ZŘŠ, účastnilo se vedení školy jen několika málo školení.   

 ŘŠ setkání ředitelů v Ústupkách u Seče (dvoudenní seminář), pořádal 

VISK.   

 ŘŠ - školení k zavádění GDPR do škol,  

 Vedoucí učitelka MŠ – výjezdní seminář pro ředitele MŠ. 

o Školení výchovných poradců – účast výchovná poradkyně. 

o Jóga pro děti – učitelka TV 

o Provozní zaměstnanci – účetní – školení Účetnictví příspěvkových organizací – 

jedna pracovnice, školení v systému Fenix – dvě pracovnice. 

6. 2. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V  RÁMCI ŠABLON  

          CLIL 

     V rámci tzv. Šablon projekt OPVV absolvovali někteří učitelé vzdělávání CLIL ve výuce na ZŠ. 

Cílem bylo prohloubit znalosti pedagogických pracovníků (těch, kteří nevyučují vzdělávací obor 

Cizí jazyk) a zároveň zvýšit jejich kompetence ve využívání metody CLIL při výuce nejazykových 

předmětů. Pedagog – lektor ve spolupráci s každým zapojeným pedagogem – nejazykářem 

připravil pět CLIL mini lekcí (aktivit ve vyučovacích hodinách) a dále zapojení nejazykáři 

absolvovali 25 výukových lekcí anglického jazyka v délce trvání 60 minut/jedna lekce. 

 

     VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE PEDAGOGŮ ZŠ – ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST  

     Cílem aktivity bylo prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti podpory 

rozvoje čtenářské gramotnosti, v dovednostech vzdělávat heterogenní kolektivy a poskytovat 

podporu žákům s potřebou podpůrných opatření. Byly vytvořeny dva mini týmy, v niíhž se 
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pedagogové scházeli s cílem plánovat, realizovat a reflektovat aktivity na podporu čtenářské 

gramotnosti v běžné výuce mimo předmět Český jazyk. Každý pedagog absolvoval celkem 20 

hodin spolupráce.      

7. ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A  ŠKOLNÍ DRUŽINA  

 

7.1   ŠKOLNÍ DRUŽINA  

 

Ve školním roce 2017/2018  bylo otevřeno pět oddělení školní družiny. 

Oddělení Počet účastníků  Vychovatelky 

1 28 Iveta Skramuská 

2 29 Šárka Fillnerová 

3 30 Bc. Kateřina Krejčíková 

4 30 Sabina Suchardová 

5 30 Mgr. Lydia Hypšová 

celkem 147  

 

7.2   NABÍDKA KROUŽKŮ 2017/2018 

 

Název kroužku vedoucí 

Keramika 1 Mgr. Lenka Kofroňová 

Keramika 2 Mgr. Denisa Jenčová 

Veselá věda Externí vedoucí 

Malý chemik Mgr. Martina Brodská 

Florbal Mgr. Oto Rosák 

Výtvarný kroužek Mgr. Monika Kolářová 

Pohybové hry  Mgr. Petra Maronczaková 

Lego Externí vedoucí 
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Počítače Mgr. Zdeňka Michalcová 

Zumba Externí vedoucí 

8. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ  ČINNOSTI  

          Ve školním roce 2017/2018  nebyla ve škole provedena inspekční činnost ČŠI. Byly 

provedeny pravidelné kontroly hospodaření, BOZP, herních prvků, tělocvičny aj. – dle plánu 

kontrol.  

 

9. ŽÁCI SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI  

 

          Ve škole se vzdělávalo 51 žáků s podpůrnými opatřeními. Ve škole pracovalo 5 asistentů 

pedagoga, kteří byli přiděleni k žákům na základě doporučení PPP. Škola měla k dispozici 

pomůcky pro nápravu SPU (speciální učebnice, PC programy pro dyslektiky, rozlišovače 

měkkých a tvrdých slabik, tabulky násobků, kalkulačku aj.) Žáci využívali také možnosti 

výukových programů v českém jazyce a matematice.  

     Pro žáky se speciálními potřebami byla realizována tato podpůrná opatření vyplývající 

z doporučení PPP: 

o Předmět speciálně pedagogické péče – realizováno z disponibilních hodit speciálním 

pedagogem. 

o Intervence – odpolední aktivita vedená pedagogem  

o Asistent pedagoga 

     Kromě žáků s podpůrnými opatřeními je na škole značné množství žáků s jiným mateřským 

jazykem než českým. Někteří z nich při nástupu do naší školy vůbec neuměli česky. Pro tyto 

žáky byly využity následující formy podpory: 

o Český jazyk pro žáky z cizojazyčného prostředí – odpolední schůzky – podpořeno bylo 

celkem 12 žáků. Tato aktivita byla financována za podpory firmy Škoda Auto – projekt 

Výuka ČJ pro cizince. 

o Doučování ČJ – tato aktivita byla financována z projektu Šablony I. 

o U žáků s doporučením PPP byla realizována výuka českého jazyka v dotaci 3 hodiny 

týdně. Tento český jazyk byl realizován v dopoledních hodinách, kdy tito žáci 

absolvovali předmět český jazyk mimo svou kmenovou třídu. 

     Pro žáky s problémy chování byla zřízena Podpůrná skupina, která se pod vedením školní 

psycholožky a metodika prevence scházela každý týden. 



 

 

33 

     Pro dvě žákyně byla zařízena dotace školního stravování, kdy jim jsou obědy hrazeny v plné 

výši. K tomuto přispěl finanční dar od sdružení Women for women.  

 

 

10.     AKTIVITY ŠKOLY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

 

CELOROČNÍ PROJEKT  „ŽIVLY“  

 

   Školní rok 2017/2018 se nesl ve znamení živlů VZDUCH, OHEŇ, ZEMĚ (PŮDA) a VODA. 

Celoroční projekt nesl název „Živly“. V první části (podzim 2018) jsme se věnovali živlu vzduch. 

V rámci tohoto tématu vznikaly nejprve drobné třídní projekty, na toto téma byla zaměřena i 

výzdoba školy. Některé třídy navštívily například vojenské letiště ve Kbelích, ruzyňské letiště 

Václava Havla (zde měli komentovanou prohlídku zázemí letiště), jiné tvořily balóny atp. 

Vyvrcholením této fáze projektu bylo předvedení vzletu horkovzdušného balónu, který se 

vznesl nad školní hřiště. Vybraní odvážlivci z každé třídy mohli vzlétnout v koši balónu nad 

školu. Další částí projektu byl oheň. Toto téma jsme situovali do období Vánoc, kdy teplo 

rodinného krbu, svíčky a světýlka jsou tím správným podtržením vánoční atmosféry. I zde 

vznikaly různé třídní projekty a jak jinak, závěr patřil celoškolní akci, která spočívala v ukázce 

a vyprávění o výrobě skla. Kromě prezentace žáci viděli zblízka, jak se vyrábí drobné skleněné 

figurky. Jarní období bylo věnováno živlu země. Menší žáci seli různá semínka a pozorovali 

jejich klíčení, ti starší se zaměřili například na využití zemědělské půdy. Posledním tématem 

byl projekt Voda. Součástí tohoto „živlu“ byla například soutěž ke Dni Země, které pořádá 

Ekocentrum Zahrada. Téma soutěře bylo „Budoucnost vody – voda v budoucnosti. Výstupem 

měl být komiks, který bude čtivý, originální a zároveň měl poučit o tom, že voda v budoucnosti 

není samozřejmost. Naše komiksy zvítězily v konkurenci ostatních základních škol i gymnázia, 

a to v obou věkových kategoriích. Na závěr školního roku přijelo za žáky mobilní planetarium 

plné zajímavých výukových programů Voda – zázrak přírody a Původ života. Promítání se 

zúčastnily všechny 3., 4., 6. a 7. třídy. Na téma voda byly zaměřeny i výlet turistického kroužku 

a školní výlety a exkurze. 

     Kromě výše uvedených akcí spojených s celoročním tématem se naši žáci zúčastňovali 

různých soutěží (jazykové, sportovní, výtvarné, matematické, dopravní aj.), kulturních i 

společenských akcí. 

ŠKOLNÍ PARLAMENT  
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     Školní parlament se scházel jedenkrát měsíčně. Na svých zasedáních se zabýval chodem 

školy, prostředím ve škole. Z příspěvku 30 000 Kč od zřizovatele v rámci projektu Participace 

školních parlamentů na hospodaření školy byby zakoupeny sedací taburety a stolní fotbal. 

 

EXKURZE, VÝLETY, ZAHRANIČNÍ VÝJEZDY A DALŠÍ AKCE – TABULKA 

     Kromě níže uvedených exkurzí a výletů měly i v tomto školním roce velký úspěch 

celodenní sobotní výlety turistického kroužku, kterých se kromě žáků naší školy zúčastnili i 

mnozí rodiče i prarodiče. 

 

Typ akce Zúčastněné třídy Poznámka (název akce, výsledek) 

Exkurze 4. B, 4. C Letiště Čáslav 

5. A, 5. B Vlastivědná exkurze do Prahy 

9. A a 9. B Exkurze do cukrovaru  

4. A, 5. A, 5. B 7. 

B, 9. B 

Exkurze na letiště MB 

4. A, 4. B, 4. C Exkurze „U rybářů“ 

6. A a 6. B Vánoční Praha 

2. B Naši ptáci – exkurze do Zahrady DDM 

4.B Přírodovědná exkurze – zemědělská farma Dolní 

Stakory 

7.A Roudnice nad Labem a hora Říp 

8.A, 9.A, 9.B Praha historická 

8.A Čistička odpadních vod 

9.B Exkurze do pracoviště Hasičského záchranného 

sboru 

3.B, 4.B, 4.C Rečkov 

Školní výlety 6.A a 6.B Hrad Kost 
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1.A 1.B Divadlo Spejbla a Hurvínka a plavba po Vltavě 

3.A, 3.C Zámek Mnichovo Hradiště 

7.B Vrch Baba 

5.A, 5.B Výlet do okolí MB 

Vybraní žáci Výlet za odměnu – IQ park Liberec 

3.B, 3.C, 4.C Poděbrady 

4.A, 7.A Bozkovské jeskyně 

 

ZAHRANIČNÍ ZÁJEZDY A  VÝJEZDY  

 

     Ve školním roce 2017/2018 se z důvodu malého zájmu z řad žáků a zákonných zástupců 

neuskutečnily zahraniční zájezdy. Hlavní příčinou tohoto byla nestabilní bezpečnostní situace 

týkající se zahraničí. 

 

10.1   ÚDAJE O DALŠÍCH  MIMOŠKOLNÍCH  AKTIVITÁCH   

         

AKCE  PRO ŽÁKY ZŠ    

 
             
     V následujícím přehledu jsou některé akce, které se uskutečnily v průběhu školního roku:  

OZDRAVNÉ POBYTY A KURZY 

     Po delší době, kdy byl malý zájem ze strany rodičů žáků,  mohl být opět realizován lyžařský 

kurz. Proběhl v termínu 12. 3. 2018 – 16. 3. 2018. Kromě tohoto kurzu se uskutečnily dvě tzv. 

Školy v přírodě. První proběhla v termínu od 28. 5. 2018 do 1. 6. 2018 a účastnili se ho žáci ze 

tříd 2. A a 2. B. Ubytováni byli na chatě Bouda Hadovka. Druhá škola v přírodě proběhla od 11. 

6. 2018 do 15. 6. 2018 a zúčastnili se žáci třídy 5. A. Tato škola proběhla na turistické základně 

Bezdědice a byla obohacena i každodenním programem, který pro žáky připravili pracovníci 

DDM Mladá Boleslav. 
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DOPRAVNÍ VÝCHOVA A DOPRAVNÍ SOUTĚŽE 

     V prostorách školy je učebna dopravní výchovy vedená panem Adolfem Haincem. V areálu 

školy je velmi pěkně vybavené dopravní hřiště. Tyto skutečnosti umožnily v průběhu školního 

roku velmi dobrou spolupráci s vedením dopravního hřiště. Naši žáci 4. tříd se hned v září 

zúčastnili celodenního kurzu dopravní výchovy. V jarních měsících tento kurz pokračoval 

plněním zkoušek z DV a získáním průkazu cyklisty. Škola propůjčila prostory pro konání 

okresního kola dopravní soutěže. Při organizaci jako každým rokem pomáhali žáci naší školy.  

Zlepšení chování žáků v dopravních situacích přispěla i akce s názvem „Dopravní výchova 

názorně a prakticky – zapamatovat si navždycky“ a dále projekt Doprava, značky a bezpečnost. 

Žáci prvních a druhých tříd navštívili akci s názvem BESIP – Bezpečně doma i ve městě. Na 

několika stanovištích se postupně seznámili s riziky pohybu po městě.  

SPORTOVNÍ AKCE A SOUTĚŽE 

 
     Ve školním roce 2017/2018 se naše škola zapojila do soutěže OVOV nejen se soutěžícími 
žáky, ale stala se opět pořadatelem oblastního kola této soutěže. Dále škola pořádala oblastní 
kolo ve vybíjené.  Pro naše žáky 1. až 3. tříd jsme uspořádali dva kurzy in-line bruslení. V rámci 
výuky absolvovali prvňáci a druháci povinný plavecký výcvik (každá třída 20 hodin), třídy 
s rozšířenou výukou TV ještě dvouměsíční kurz bruslení. V hodinách TV byla také u tříd 
s rozšířenou výukou TV uskutečněna Jóga pro děti a výuka Zumby. Zpestřením výuky TV bylo 
cvičení na Trampolínkách, kterého se zúčastnili žáci prvního stupně (viz tabulka) 
     Po delší době se opět uskutečnil lyžařský výcvik žáků 7. a 8. tříd, viz níže.  
 

Název akce Popis akce Třídy 

Výuka plavání ZŠ první a druhé třídy (podzim 2016 a jaro 
2017), cyklus 20 hodin 

1. A, 1. B, 1. C, 2. 
A, 2. B, 2. C  

Výuka plavání MŠ plavecký výcvik v bazénu v Jičíně Třída Tygříci 

minibasketbal Pravidelná výuka ve 4. a 5. třídách a 
třídách s rozšířenou výukou TV. Výuka 
probíhala v hodinách TV pod vedením 
trenérů basketbalu. Hodnocení je velmi 
kladné. 

1. A, 1. B, 2. A, 2. 
B, 3. A, 3. B, 4. A, 
4. B 

Školní kolo basketbalu  3. a 4. třídy 

Cvičíme jógu pro děti Cvičení pod vedením odborné lektorky 1. A, 1. B, 2. A, 2. 
B 

bruslení Ve třídách s rozšířenou výukou TV. Výuka 
probíhala v hodinách TV pod vedením 
trenérky bruslení. 
Cyklus 8 hodin 

1. A, 1. B, 2. A, 2. 
B, 3. A, 3. B, 4. A. 
a, 4. B 

Bruslení u Muzea Bruslení na venkovní ploše 3. B, 5. B, 9. A 

Karneval na ledě Bruslení v maskách 1. A, 1. B, 2. A, 2. 
B 

Teribear  Charitativní běh žáci z druhého 
stupně 
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Minikopaná Sportovní utkání  přihlášení žáci 

Cvičíme s MŠ Společné cvičení žáků školy s předškoláky Tygříci MŠ, 4. A, 
4. B 

Karneval na ledě Ukončení výuky bruslení 1. A, 1. B, 2. A, 2. 
B 

In-line bruslení Kurz pro třídy s rozšířenou výukou TV – 
cyklus 6 hodin. 

 

trampolínky Cyklus návštěv fitcentra – cvičení na 
trampolínkách 

2. A, 2. B, 2. A, 4. 
A, 4. C, 5. A, 5. B 

Olympiáda Celodenní projekt 2.A a 2.B 

Zimní víceboj Vybraní žáci reprezentovali školu družstvo žáků 
z 1. stupně 

OVOV Škola byla pořadatelem okresního kola 
soutěže atletické všestrannosti 

Vybraní žáci 

Rallye Osmínek Soutěž v jízdě zručnosti s dálkově 
ovládanými autíčky uspořádal časopis 
Osmínek při 8.ZŠ 

zájemci 

Takewon-do Ukázka bojového umění a sebeobrany žáci 3. – 9. tříd 

Sportovní piknik na Krásné louce Vzájemné poznávání a sportování 
prvňáčků 

První třídy 

Florbalový zápas MB x Bohemians Podpora žáků v duelu dvou výrazných 
týmů naší florbalové ligy 

5.A, 5.B, 8.A, 9.A, 
9.B  

Finále basketbalového turnaje Utkání mezi školami na 5. ZŠ 4.B 

Florbalový turnaj  Družstvo žáků z 4., 5., 6., 7.,  8. a 9. tříd Vybraní žáci 

Turnaj ve vybíjené Družstvo žákyň ze 4. a  5.tříd Vybraní žáci 

Mc Donald´s Cup Fotbalový turnaj pro přihlášené žáky Vybraní žáci 

Pohár rozhlasu Atletické závody Vybraní žáci 2. 
stupně 

Sportovní dopoledne pro první 
stupeň 

Školní sportovní dopoledne připravili žáci 
druhého stupně 

všichni 

Dětský den pro MŠ Pro děti z naší MŠ uspořádali žáci 9. tříd MŠ a 9.třídy 

 

TURISTICKÝ KROUŽEK 

Ve školním roce 2017/2018 pokračoval velký zájem o náš turistický kroužek vedený Mgr. 
Janem Trávnickým. Výborně připravených a naplánovaných výletů se zúčastnili nejen naši žáci, 
ale mnohdy i jejich rodiče či prarodiče. Čekaly je výlety:  

 Sobotka – „jižní brána do Českého ráje“: Sobotka, lovecký zámeček Humprecht, Vesec 
u Sobotky, Semtínská lípa, Libošovice, Nepřívěc, 

 Putování za Valdšejny, 
 „Putování za stříbrem“ do Kutné Hory, 
 Královské město na Labi“ Nymburk, 
 Mělník, soutok Vltavy a Labe, 
 „Po Jizeře do Krkonoš“ Harrachov – sklárna Novosad, Dům přírody Krkonošského 

národního parku (KRNAP), Mumlavský vodopád, 
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 „Za jarní přírodou do Pekla“ – Česká Lípa, vodní hrad Lipý, údolí Peklo, městečko 
Zahrádky. 

 Za krásami Českého ráje, 
 Putování za vodou (46.ročník MB padesátky). 

VOLBA POVOLÁNÍ 

V rámci výchovy k volbě povolání se naši žáci zúčastnili několika exkurzí do středních škol a 

učilišť. Jednotlivé akce znázorňuje následující tabulka. 

Název akce Popis akce Třídy 

Exkurze do škol Návštěva SOŠ a SOU Jičínská 9. A, 9. B 

Exkurze na Úřad práce Návštěva na Úřadu práce v MB 9. A, 9. B 

Exkurze do škol Návštěva ISŠ na Karmeli 9.B 

Burza SOŠ a SOU Pravidelná akce se stánky a ukázkami 
různých SOU a SOŠ  

9.B 

Exkurze do SŠ Na Karmeli Návštěva střední odborné školy Na 
Karmeli MB 

9.A 

Exkurze do SŠ Maja Návštěva střední odborné školy a SOU 
Maja 

9.B 

Setkání rodičů vycházejících žáků 
se zástupci SŠ, SOU a VP 

 Deváté třídy a 
rodiče 

Exkurze do SŠ Gastronomie a 
hotelnictví 

Návštěva střední školy 9.B 

Exkurze do SŠP Návštěva střední průmyslové školy 9.A, 9.B 

Den techniky pro dívky Návštěva učiliště Škoda Auto  5.A, 5.B 

Truhláři z nábytkářské školy u nás Dva dny projektového vyučování v dílnách 
pod vedením mistrů a žáků SOU 
nábytkářského v Liberci 

Žáci druhého 
stupně 

 

 

BESEDY, PŘEDNÁŠKY A VZDĚLÁVACÍ AKCE 

          Žáci naší školy se zúčastnili jak besed a přednášek, které souvisely s celoročním tématem, 

tak také besed s jinou tématikou. 

Název akce Popis akce Třídy 

Čas proměn Akce pro dívky 7.A a 7.B 

Za našimi stromy Akce na ochranu přírody Vybraní žáci 

Družice Magion Přednáška pana Vojty s ukázkou 
družice 

zájemci 

Doprava, značky, bezpečnost Výukový program  druhé třídy 

Veselé zoubky Výchovný program pro prvňáky První třídy 
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Výroba skleněných figurek Přednáška s ukázkou výroby První až páté 
třídy 

Chov ptáků Exkurze do Minizoo DDM Ml. 
Boleslav 

2.A, 2.B,2.C 

Ne-bezpečný internet Program pro žáky druhého stupně 
zaměřený na seznámení se 
s nebezpečím, které může čekat na 
intertetu. 

5. – 9.třídy 

Severní Evropa 
 

Zeměpisná přednáška pana Kuneše 5. A, 5.B a 
2.stupeň  

Historická vozidla v DK Program u příležitosti závodů 
historických vozidel 

4.A, 4.B, 5.A, 
5.B,  

Planetárium ve škole Výukový program s besedou a 
promítáním 

3., 4., 6., 7. 
třídy 

Bovýsek ve škole Krátký program o zdravé výživě pro 
žáky 1. – 3. tříd 

první až třetí 
třídy 

Exkurze do knihovny Literární výchova Druhé, čtvrté  
páté a šesté  
třídy 

 

VÝSTAVY A ZÁŽITKOVÉ PROGRAMY 

 

     Název akce Popis akce Třídy 

Dvě seznamovací dopoledne Zážitková dopoledne  šesté třídy 

Salon Filmové klapky Zážitkový program včetně tvoření 
filmových klapek 

první třídy, 
3.B a 4.C 

Trapas nepřežiju Výchovný koncert Žáci druhého 
stupně 

   

Pasování prvňáčků na čtenáře Tradiční pasování na čtenáře 
proběhlo v knihovně (pobočka na 
ZŠ Pastelka) 

První třídy 

 

 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ  A JINÉ PROGRAMY  

 

Název akce Popis akce Třídy 

Jak si hrají tatínkové Program pro mladší žáky Druhé třídy 

Ukázka společenského tance Ukázka pro žáky prvního stupně Třídy prvního 
stupně 
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Divadlo kouzel  První třídy 

Jak je důležité míti Tilipa Divadelní představení 8.A, 9.A 

Filmový festival – slavnostní 
zahájení 

 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 
4.A, 4.C 

Filmové představení v rámci 
filmového festivalu 

Planeta Česko 5.B, 7.B, 8.A, 9.A, 
9.B 

DALŠÍ AKCE 

 

          Velmi výraznou akcí školy byl Velikonoční jarmark, který se uskutečnil 28.3.2018, tedy 

těsně před velikonočními svátky. Žáci si připravili pro návštěvníky výrobky, hudební program 

a výstavku. 

          Již po deváté se konala i oblíbená soutěž Zpěváček Osmáček a Talent. Žáci se na tuto 

soutěž připravovali již od února. Nejdříve proběhla třídní kola, potom semifinále a nakonec 

velké finále, které je vždy v dubnu. 

          Každoročně se děti těší na Noc s Andersenem, které se škola pravidelně účastní. Letos se 

zúčastnilo 9 tříd z prvního stupně. 

         Závěr školního roku je věnován žákům z devátých tříd. I letos proběhlo slavnostní 

vyřazení deváťáků v krásném prostředí Sboru českých bratří. 

            Kromě těchto pravidelných akcí školy, proběhly i jiné, které jsou popsány v následující 

tabulce. 

Název akce Popis akce Třídy 

   

Vánoční dílničky  Celodenní projekt s vánočním tvořením První 
stupeň 

Dětská nota Soutěž dětských pěveckých sborů všichni 

Bubáčkovský den Celodenní projekt 2.tříd 2.třídy 

Strašidelný den Celodenní projekt 1. tříd 1.A, 1.B 

Svatý Martin Celodenní tematický projekt 1.B 

Čert a Káča Celodenní projekt prvních tříd 1.A a 1.B 

Čertovské učení  Celodenní projekt prvních tříd 1.A a 1.B 

Barbora Celodenní projekt prvních tříd 1.A a 1.B 

Mikuláš ve škole Mikulášská nadílka pro žáky z prvního stupně a 
děti z MŠ 

Připravili 
žáci 
druhého 
stupně 

Horkovzdušný balón Povídání o létání v balónu, vlastní ukázka 
naplnění horkovzdušného balónu, let. 

První 
stupeň a 6. 
třídy 

Slavnost slabikáře Slavnostní rozloučení se se slabikářem – akce 
pro rodiče 

První třídy 

Vánoční besídka pro rodiče  1.A a 1.B 

Vánoční besídky ve třídách  všichni 

Pisálkův den Celodenní projekt 1.C 



 

 

41 

Noc s Andersenem Pravidelná akce se čtením, čtenářskými hrami a 
přespáváním ve škole 

1.A, 1.B, 
2.A, 2.B,  
3.B,  4.A, 
4.C,  5.A 

Projekt Oheň Součást tematického zaměření - celodenní První třídy 

Vystoupení pro seniory Vystoupení žáků v domově důchodců 1.B, 5.A 

Bovýsek ve škole Krátký program pro žáky 1.stupně zaměřený na 
správnou výživu 

První až 
třetí třídy 

MŠ Kindergarten v naší ZŠ Návštěva předškoláků u prvňáčků 1.B 

Naše MŠ v ZŠ Návštěva předškoláků u druháčků Tygříci a 
třídy 2. A a 
2.B  

MŠ Beruška v naší ZŠ Návštěva MŠ v prvních třídách První třídy 

MŠ Čtyřlístek v naší ZŠ Návštěva MŠ v páté třídě – projektové hodiny 5.A 

MŠ Pampeliška v naší ZŠ Návštěva MŠ v prvních třídách První třídy 

Tvořivá dílnička s rodiči Společné tvořivé odpoledně žáků a rodičů 1.A a 1.B 

Výtvarná dílna p. Junové Společná hodina výtvarné výchovy s výtvarnicí p. 
Junovou 

První, 
druhé 
třídy, 3.A a 
5.A  

Projekt Velikonoce Celoškolní projekt zaměřený na lidové tradice Všechny 
třídy 

Zpěváček Osmáček a Talent Školní soutěž  První 
stupeň 

Projekt Čarodějnice Učení s tématem čarodějnic 1.A a 1.B 

Soutěž o nejlepší školní časopis Účast žáků z redakce časopisu Vybraní 
žáci 

Projekt Popelka Tematicky zaměřená tvořivá výuka 1.A a 1.B 

Projektové vyučování Voda Tematicky zaměřená výuka 1.A, 1.B, 
2.A, 2.B 

 

OLYMPIÁDY A DALŠÍ SOUTĚŽE  

 
      
     Ve školním roce 2016/2017 se naše škola zúčastnila následujících soutěží: 

 

 Zpěváček Osmáček – pěvecká soutěž - organizuje škola, 

 Talent – dovednostní soutěž – organizuje škola, 

 matematické soutěže - školní kola soutěží:  
o Klokan, 
o Pythagoriáda,  
o matematická olympiáda, 

 soutěže v cizích jazycích – konverzační soutěž, 

 dějepisná olympiáda, 
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 dopravní soutěž, 

 přírodovědné soutěže – Přírodovědný klokan, 

 výtvarné soutěže, 

 soutěž o nejlepší časopis roku – získali jsme Zvláštní cenu poroty, 

 Budoucnost vody – voda budoucnosti – získali jsme dvě první místa, 

 Sokiho letecká liga – jedno naše družstvo zvítězilo a získalo hlavní výhru – 
jednodenní zážitkový výlet pro celou třídu a členové družstva čtyři iPhony. 

 

SBĚRY PAPÍRU, TŘÍDĚNÍ ODPADU A DALŠÍ 

          Ve školním roce 2017/2018 se uskutečnily tři sběry papíru. Výtěžek byl darem 

Občanskému sdružení Osmička a financovaly se z něj podpůrné aktivity pro jednotlivé třídy  

a ceny do různých školních soutěží. 

     Další aktivitou byl sběr víček pro nemocného chlapce Nikolase. Víčka byla předávána jeho 

rodičům. Tento projekt byl schválen krajským úřadem ve Zlíně jako samostatná veřejná sbírka 

pod číslem jednacím KUZL 39058/2013 a je zaštítěn společností Ave Via pod číslem 1130005. 

Více informací je možno získat na webových stránkách http://pomoc-pro-nikyskovu-

lecbu.webnode.cz/. 

     Již několik let ve škole třídíme odpad. Ve třídách jsou umístěny barevné koše na plasty, 

papír a směsný odpad. Kromě těchto košů jsou ve třídách také papírové krabice, které je 

možné použít právě k již zmiňovanému třídění. Využili jsme je jako koše na papír, který je jako 

odpad ve škole velmi častý a papírové odstřižky zaujímají i velký objem.  Ve vestibulu školy je 

umístěn červený kontejner na staré rozbité a vyřazené elektrické přístroje, dále krabice na 

prázdné baterie a sběrné nádoby na hliník.  

  

TŘÍDY MŠ 

 

ZÁŘÍ   

   V měsíci září děti ze třídy Koťátka se seznamovaly s novým prostředím v mateřské škole. 

Probíhala zde postupná adaptace dětí, tak, aby se cítily hezky a bezpečně. Některé děti z 

oddělení Tygříků se seznamovaly s novou paní učitelkou a navazovaly vztah s novým 

kolektivem. Celý měsíc ve třídách děti se adaptovaly dle svých individualit. 

 

ŘÍJEN  

http://pomoc-pro-nikyskovu-lecbu.webnode.cz/
http://pomoc-pro-nikyskovu-lecbu.webnode.cz/


 

 

43 

 

     Měsíc říjen byl zaměřen ve školce převážně na živou a neživou přírodu, která se 
neuvěřitelně proměňovala před očima dětí. V tomto měsíci děti chodily na procházky, hrál si 
na hřišti, do MŠ přijelo divadélko s podzimní pohádkou "Jak dráček našel kamarády“. Děti ze 
třídy „Tygříků“byly pozvány na vítání občánků, kde vystoupily se svými básničkami a 
písničkami pro narozené občánky našeho města.  Celý měsíc děti vyráběly a malovaly vše, co 
se týká podzimu, pouštěly draky. Tato radostná událost byla dětmi namalována vodovými 
barvami. V tomto měsíci k nám zavítali studenti lékařské fakulty, kteří přijeli s projektem „Jak 
správně čistit si zoubky“. 
 Na závěr tohoto měsíce třída "Tygříků" vyrazila na tematickou vycházku do přírody. Děti zde 
pozorovaly stromy, ptáky, zvířata, ale také zvířátkům donesly celý koš kaštanů a žaludů. Na 
závěr tohoto měsíce děti ze třídy „Tygříků“ a „Koťátek“ pouštěly papírové draky. 

 

Akce: 

 Loutkové divadlo „Jak dráček našel kamarády“ – divadélko „Koloběžka“ 

 Vítání občánků 

 Jak si správně čistit zoubky 

 Podzimní procházka do lesoparku 

 Pouštění draků 

 

 

LISTOPAD  

Z počátku listopadu se děti z MŠ věnovaly ještě zážitkům z podzimní přírody, poté se začaly 

připravovat na blížící se Vánoce. Opět do mateřské školy zavítalo divadélko „Koloběžka“ 

s loutkovou pohádkou „Co malí medvědi o podzimu nevědí“. Do školky přijel pan fotograf 

s vánočním tématem, v tělocvičně ZŠ děti ze 4. B., připravily pro naše předškoláky pěknou 

sportovní hodinku s různými sportovními soutěžemi.  

 Loutkové divadlo s pohádkou “Co malí medvědi o podzimu nevědí” – divadélko 
“Koloběžka” 

 Fotografování s vánoční tématikou – obě třídy  

 Spolupráce ZŠ a MŠ /soutěže pro mateřinku/ 

 Keramická dílna – výrobky pod vánoční stromek – třída Tygříků 

 

PROSINEC  

     V prosinci vyvrcholily přípravy na Vánoce. Předvánočním časem dýchala atmosféra celé 

školky. Děti však nemyslely jen na sebe a připravily si pro babičky a dědečky z domu 
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s pečovatelskou službou pásmo písní, koled a tanečků. MŠ navštívil Mikuláš se svou družinou 

a nadělil jim dárky. Tuto akci zajišťovali žáci z deváté třídy naší ZŠ. Nechyběly pohádky, 

divadelní představení a samozřejmě také vánoční posezení s rodiči. V tomto měsíci třída 

předškoláků také navštívila třídu 1. C., která pro naše děti připravila předvánoční překvapení. 

Děti ze třídy „Tygříků“ společně s paní učitelkou pekly vánoční cukroví. Těsně před vánočními 

svátky děti si rozbalovaly vánoční dárečky pod vánočním stromkem. 

 

Akce: 

 Keramická dílna – dodělávání vánočních dárečků 

 Mikulášská nadílka ve třídě Koťátek pro obě třídy  

 Návštěva třídy 1. C. 

 Návštěva babiček v domu s pečovatelskou službou – pásmo písní, koled a tanečků – 
vybrané děti ze třídy Tygříků 

 Hudební pořad převánoční “Veselý stromeček vánoční” 

 Divadelní představení v mateřské škole – obě třídy – s pohádkou “Perníková 
chaloupka” 

 Pečení vánočního cukroví – dětmi a p. učitelkou ve třídě Tygříků  

 Vánoční posezení s rodiči – výroba vánočních společných dárků a zazpívání vánočních 
koled, posezení u stromečku a ochutnání vánočního cukroví /obě třídy/  

 Rozbalování vánočních dárků dětmi pod stromečkem/obě třídy/  

 

LEDEN  

     Leden byl ve znamení nejen klidné povánoční atmosféry, ale také příprav předškoláků na 

zápis do ZŠ. V tomto zimním měsíci děti z naší školky začaly docházet pravidelně 5x do solné 

jeskyně. 

Akce:  

 Solná jeskyně – obě třídy mateřské školy 

ÚNOR  

     Únorové akce byly provázeny časem Masopustu. Naše děti prošly základní školou 

v maskách, nechyběla také divadelní představení. Koťata měla od rodičů připravena krásné 

masky na masopustní dopoledne ve školce, také je pobavila loutková pohádka s veselým 

příběhem. Předškoláci navštívili městské divadlo, kde zhlédli dětský muzikál.  V tomto měsíci 

zavítala do školky opět loutková pohádka, děti měly také připravené krásné masky na 

masopustní dopoledne ve školce. V tomto období se předškolní děti ještě více začaly 
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připravovat na školní docházku. Navštívily děti z druhé třídy, kde se již při jejich vyučování 

mohly cítit jako školáci. V tomto měsíci také předškoláci byli v plaveckém bazénu v Jičíně, kde 

se seznamovali s vodní hrou.  

     Akce: 

 Divadelní představení v mateřské škole (obě třídy) – s pohádkou “O Sněhurce”  

 Městské divadlo – muzikál “Obušku z pytle ven” 

 Maškarní rej v mateřské škole – celý týden děti vyráběly masky a na konci týdne byla 
promenáda v maskách, soutěže a tanečky (obě třídy) 

 Návštěva ZŠ  

BŘEZEN  

     Březen prožily děti velmi pestře. Tygříci jeli do plaveckého bazénu v Jičíně. Dále je v MŠ 

navštívil městský policista, který formou pohádky dětem ukázal, jak by se měly chovat mimo 

domov a školku, aby se jim nic nepřihodilo.  Děti a paní učitelky se podílely na výrobcích na 

velikonoční jarmark ve škole. 

Akce: 

 Plavání předškoláků v Jičíně  

 Velikonoční jarmark ve škole 

 Městská policie v mateřské škole 

DUBEN  

     V tomto měsíci děti od předškoláků opět vyrazily plavat do Jičína. Opět k nám zavítalo 

divadélko, ale i přijela zpěvačka ze skupiny „Schovanky“. Ta dětem předvedla hru na různé 

hudební nástroje a také nás navštívil pan fotograf s jarním tématem a společnou fotografií pro obě 

třídy. 

Akce: 

 Plavání v Jičíně 

 Divadélko “Kašpárek” s pohádkou “O třech prasátkách” 

 Hudební pořad v MŠ 

 Jarní fotografování v mateřské škole 

KVĚTEN  

     Jaro a jarní příroda provázely děti z MŠ po celý květen. Nechyběli pejsci, divadelní 

představení, výlety do přírody, pohádky.  Děti ze třídy „Tygříků“ se účastnily pohádkových 

soutěží v lesoparku „Štěpánka“ a také opět vystoupily v pečovatelském domě s pásmem písní, 
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básní a scének pro babičky. Opět děti z „Tygříků“ jely do plaveckého bazénu do Jičína. Poslední 

den v tomto měsíci pro naše děti bylo připraveno dopoledne s různými soutěžemi ke svátku 

dětí. Také znovu do naší mateřské školky byl zařazen projekt pojišťovny 209 – profesionální 

vyšetření zraku dětí. 

Akce: 

 Živí pejsci na zahradě mateřské školy – bezpečné chování dětí  

 Divadelní představení v mateřské škole (obě třídy) - loutková pohádka „Námořnická 
pohádka“ divadélko Koloběžka  

 Vyšetření zraku dětí – projekt pojišťovny 209 (obě třídy) 

 Vystoupení dětí u babiček v domě s pečovatelskou službou ke svátku „Matek“ (třída 
Tygříků) - vybrané děti 

 Kouzelný les – park “Štěpánka” – třída “Tygříků” 

 Výlet do Zoo Liberec – celá MŠ 

 Jičín – plavecký bazén 

ČERVEN 

     Červen byl ve znamení letních výletů, pohádek a hlavně rozloučení s našimi předškoláky. Ti 

se rozloučili představením pro rodiče, kde došlo i na pasování na školáky a naposledy si užili 

školku nejen ve dne, ale i v noci, protože zde přespali. Děti z celé mateřské školy navštívily 

boleslavskou záchranku. Opět jsme přivítali naše nejmenší občánky básničkami a písničkami. 

Poslední plavání si opět užily děti ze třídy „Tygříků“. 

Akce: 

 Divadélko „Kašpárek“ – pohádka „Jak vodníček uklízel rybníček” 

 Polodenní výlet (celá mateřská škola) – Loučeň - labyrinty 

 Rozloučení s předškoláky – představení pro rodiče, pasování na školáky a spaní  
v mateřské škole (předškoláci), 

 Záchranka v Mladé Boleslavi 

 Plavání v Jičíně 

 Vítání občánků 

Kromě výše uvedených akcí děti navštěvovaly po celý školní rok kroužek hry na zobcovou 
flétnu. 

 

AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY  

     Ve školním roce 2016/2017 měla školní družina pro své účastníky připraveno mnoho 

zajímavých akcí. Kromě klasické práce v družině, čítající nejen hry a organizovanou činnost na 
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poli výtvarném, sportovním aj., si paní vychovatelky připravily i několik projektů a tematicky 

zaměřených akcí. 

Pro děti byly připraveny mimo jiné tyto projekty a akce: 

  

ŘÍJEN  

 Drakiáda – již tradiční akce, při níž děti pouští draky v okolí školy, kromě zábavy jsou 

jim odměnou i diplomy. 

 

PROSINEC  

 Mikulášská diskotéka, 

 vánoční besídky v jednotlivých odděleních ŠD.  

 

ÚNOR   

 Dětský karneval s vychlášením nejlepších masek. 

 

BŘEZEN 

 Příprava na velikonoční jarmark, 

 Velikonoční jarmark, 

 příprava výrobků pro budoucí prvňáčky. 

 

DUBEN  

 Slet čarodějnic  - hravé odpoledne se soutěžemi a cenami, hudbou a tancem. 

 

KVĚTEN   

 Den matek – výroba přáníček. 
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ČERVEN  

 Dětský den v ŠD – drobné soutěže s odměnami.   

SPOLUPRÁCE S  MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI  

 

     Novou službou, kterou naše škola nabídla MŠ, byla vzájemná setkávání žáků ZŠ a dětí z MŠ 
pod názvem Školka ve škole (MŠ v ZŠ). V rámci těchto akcí žáci 1. a 5. tříd připravili pro děti 
z mateřských škol tematicky zaměřená dopoledne (vždy 2 hodiny). Tématy byly podzim, včely, 
zvířátka. Tato dopoledne navštívily třídy z MŠ při 8. ZŠ, KinderGarten a MŠ Beruška. 

     Dále jsme v rámci spolupráce s mateřskými školami připravili pro děti dopolední tvoření 

z keramiky, kde si děti vyrobily pod vedení paní učitelky Petrové dárky pod stromeček a pro 

maminky. Následně jim byly výrobky vypáleny ve školní keramické peci. Tuto službu využila 

MŠ při 8. ZŠ a MŠ Beruška.  

     Pro předškoláky byly opět nabízeny odpolední dílničky pod názvem “Škola je kamarád“,  

zaměřené na celkový rozvoj dítěte před nástupem do školy. V dílničkách si děti zvykaly na 

školu, zkoušely si uvolňovací cviky ruky, zlepšovaly své matematické představy, soustředění a 

uvolnění aj. Celkem proběhlo 10 dílniček. Rodiče přihlašovali své děti buď na všechny 

dílničky, nebo jen na vybrané – podle toho, jaké téma dílna nabízela. Tato aktivita byla 

rodičům poskytována bezplatně.  

 

11. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ  

 

11.1  ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE 

 

          Školním metodikem prevence byl ve školním roce 2017/2018 Mgr. Oto Rosák. Pan učitel 

se pravidelně účastnil setkání školních metodiků prevence. Spolupracoval se školní 

psycholožkou i PPP. Každý týden probíhaly schůzky školního poradenského pracoviště, jehož 

je metodik prevence členem. 

     K zajištění pomoci žákům s problémovým chováním („oběti, agresoři“) byla znovu otevřena 

tzv. Růstová skupina, kde pod vedením metodika prevence a školní psycholožky probíhaly 

aktivity vedoucí k eliminování problémů. Skupina se scházela jedenkrát týdně. 

 

11.2  ŠKOLNÍ PSYCHOLOG  
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          Ve školním roce 2017/2018 pracovala v naší škole jako školní psycholožka Mgr. Zuzana 
Sedláčková. Spolupráce byla na vynikající úrovni.  V průběhu roku paní psycholožka vedla 
s učiteli třídnické hodiny, které byly orientovány na vzájemné vztahy v kolektivu. Kromě 
tohoto řešila i další oblasti:  

 Klima třídy, chování jednotlivých žáků – většinou s diagnostikovanou poruchou,  

 práce s rodinou problémových žáků,  

 spolupráce třídních učitelů v rámci rozboru výsledků klimatu třídy a další práce s 
kolektivem, 

 vedení spolupráce třídních učitelů v rámci jednání o jednotlivých žácích, 

 pomoc učitelům – práce se třídou, vztahy v kolektivu aj., 

 práce s jednotlivými žáky v oblastech – školní neúspěšnost, šikana, školní docházka a 
další školní problémy, 

 screening a profitesty k volbě povolání,  

 poradenská činnost pro učitele a rodiče,  

 poradenská činnost pro vedení školy a výchovného poradce v souvislosti s inkluzí.  
Tyto služby byly poskytovány rodičům, žákům i pedagogům bezplatně.  Žáci mohli využít služby 
školního psychologa buď na doporučení, nebo měli možnost přímo zajít za psycholožkou.  
Využívána byla i možnost zeptat se anonymně.    
 

11.3  AKCE ŠKOLY PRO PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ  

 

Škola spolupracovala s nadací Šance pro děti. K prevenci patologických jevů sloužily i 

třídnické hodiny, organizované jedenkrát měsíčně pod vedením školní psycholožky a třídního 

učitele. Škola využila nabídky preventivního programu pro dívky s názvem Čas proměn.  Dále 

spolupracovala se sdružením Slánka, zabývajícím se prevencí sociálně patologických jevů. Ti 

uspořádali preventivní programy zaměřené na návykové látky pro žáky pátých až devátých 

ročníků. Kromě výše uvedených škola spolupracovala i s městskou policií. Pod vedením lektora 

pana Kubaly proběhl program (Ne)bezpečný internet, zaměřený na rizika používání internetu 

a sociálních sítí. To, že není jednoduché žít s handicapem, ale že takovíto lidé dokáží až 

neuvěřitelné věci, mohli žáci některých tříd vidět v programu Slunce svítí všem, který si 

připravily děti z Centra péče o postižené. 

Dále na škole intenzivně pracovala výchovná komise, která se snažila řešit  

ve spolupráci se zákonnými zástupci dítěte a vyučujícími problémy týkající se záškoláctví, 

problémy vyplývající ze slabého sociálního zázemí žáků a jiných jevů. Výborná byla také 

spolupráce s OSPOD, která ve školním roce 2017/2018 byla velmi intenzivní. Sociální 

pracovnice docházely na výchovné komise a pomáhaly řešit danou problematiku. I nadále 

pokračovala služba, kdy sociální pracovnice docházela každý měsíc (až dva měsíce) přímo do 

školy za svými klienty. V rámci řešení výjimečných situací bylo spolupracováno i s Policií ČR.  
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11.4  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

 Působením na žáky v oblasti prevence sociálně patologických jevů se zabývá také školní 

vzdělávací program. K preventivní výchově dochází jednak ve výuce v jednotlivých 

předmětech, více potom v rámci předmětů Občanská a etická výchova  

a Zdravý životní styl. 

 

11.5  ORGANIZACE PREVENCE 

 K organizaci prevence sociálně patologických jevů slouží Minimální preventivní 

program, který škola každoročně obnovuje a upravuje. Kromě minimálního preventivního 

programu byl pracován i Minimální standard bezpečnosti, jehož součástí jsou konkrétní 

postupy při ohrožení, jak prostorová a organizační opatření, tak i personální opatření  

a konkrétní opatření pro činnost v případě vzniku mimořádné události. Zákaz nošení, držení, 

distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy obsahuje i školní řád.  

     K posílení prevence proti patologickým jevům slouží i nabídka školních aktivit. Škola tyto 

aktivity nabízela formou práce v odděleních družin a práce v zájmových kroužcích.  

V uplynulém školním roce to byly tyto kroužky zaměřené na pohybové aktivity, na výtvarnou 

činnost, vědecké bádání a zkoumání atp. (viz tabulka). 

             Škola se snažila vytvářet podmínky a sledovat situaci z hlediska rizik výskytu sociálně 

patologických jevů. K tomu sloužily pravidelné schůzky výchovné poradkyně, metodika 

prevence SPJ, školní psycholožky a ředitelky školy. Vzhledem k výborné spolupráci učitelů v 

této oblasti se ve škole se dařilo většinu jevů odhalovat včas a většinu problémů 

prodiskutovávat se zákonnými zástupci. Zde je třeba uvést, že se vyskytují i zákonní zástupci, 

kteří i na mnohé vyzvání školu nenavštíví, neberou telefony a nejeví žádný zájem o práci svých 

dětí. 

 Školní metodik prevence poskytoval žákům, rodičům a učitelům poradenskou službu, 

kdykoli se na něj obrátili.  

 

11.6   VÝCHOVNÝ PORADCE 

 Na škole již několik let pracuje jako výchovná poradkyně Mgr. Zdeňka Michalcová. 

Výchovná poradkyně zajišťovala pomoc dětem s podpůrnými opatřeními, cizincům a žákům ze 

sociálně málo podnětného prostředí.  Zároveň byla koordinátorkou pro inkluzi. Pravidelně se 
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scházela v rámci školního poradenského pracoviště s ředitelkou školy, školní psycholožkou, 

školní speciální pedagožkou a metodikem prevence. Dále jednou měsíčně probíhaly schůzky 

výchovné poradkyně a školní psycholožky s asistentkami pedagoga. Na těchto schůzkách 

prodiskutovávaly pokroky jednotlivých žáků a  

  V případě nutnosti měla škola možnost rychlého kontaktu s PPP, která sídlí  

ve stejné budově. Pro práci s žáky s SPU je škola vybavena potřebnými odbornými  

a metodickými materiály a dalšími pomůckami. Ve školním roce 2017/2018 jsme je dále 

obohatili o nové softwarové programy sloužící k nápravě poruch učení – dyslexie, 

dysortografie a o nové specializované učebnice pro cizince. 

 

13.7. KARIÉROVÝ PORADCE  

         Kariérový poradce Mgr. Jan Trávnický DiS. pracoval po celý školní rok nejen s žáky 9. tříd, 

ale také s žáky, kteří vycházeli v nižších ročnících (7. a 8. ročník). Žáci absolvovali exkurze do 

některých škol - ISŠ Na Karmeli Mladá Boleslav, ISŠ Jičínská Mladá Boleslav, SPŠ Mladá 

Boleslav, SOU Škoda Auto Mladá Boleslav, SŠGaH Mladá Boleslav, SZŠ Mladá Boleslav. Nabídky 

a termíny Dnů otevřených dveří dalších SŠ a SOU byly posílány žákům a rodičům e-mailem. 

Kromě těchto akcí navštívili školu i učni ze SOU nábytkářského z Liberce, kteří s žáky 

pobesedovali a hlavně společně strávili dvě dopoledne, kdy si žáci druhého stupně postupně 

pod jejich vedením vyrobili dřevěnou krabičku. Kromě tvoření výrobku si naši žáci mohli 

vyzkoušet,, jak se dělá čalounění židle. Besedy a návštěvy na SŠ a SOU, doplnila i návštěva  

Úřadu práce Mladá Boleslav. 

 

 

12.    PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  

 

ÚČAST NA AKCÍCH K  OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ                 

 

     Environmentální vzdělávání měla v tomto školním roce na starost opět Mgr. Simona 

Pardubská. Problematika environmetálního vzdělávání je zapracována v jednotlivých 

předmětech ŠVP a není jí vyčleněn samostatný předmět. Environmentální vzdělávání bylo tedy 

uskutečňováno v rámci výuky jednotlivých předmětů a dále v rámci konkrétně zaměřených 

akcí. Úspěšně  pokračovala spolupráce s Ekocentrem Zahrada při DDM, jehož programy cílené 

na žáky ZŠ jsme navštěvovali. Jako každoročně jsme se účastnili projektu pořádaného v rámci 

akce Týden Země, kdy se naši žáci zapojili do projektu „Budoucnost vody – voda budoucnosti“, 

který pořádalo Ekocentrum Zahrada DDM. V této soutěži jsme získali dvě 1. místa v obou 

kategoriích (mladší žáci a starší žáci). Dále žáci vlastní prací pomáhali udržovat okolní přírodu, 

například péčí o zeleň ve škole nebo v rámci akcí ČSOP Klenice.   
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      V průběhu školního roku žáci upevňovali své návyky ve vztahu k recyklovatelným 

odpadům. Cílem bylo utvořit u nich pocit, že třídit je normální. Již od prvních tříd se žáci učili 

správně třídit plasty, papír a karton, třídili i víčka v rámci charity. V rámci výuky také využívali 

tyto materiály jako surovinu pro různé výtvarné činnosti. 

     Žáci 5. B a tříd druhého stupně navštívili ekologický film Planeta Česko, a to v rámci 

filmového festivalu. 

 

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL  

 

     Škola i nadále pokračovala v informování žáků o zdravém životním stylu, náhledu  

na přírodu a na postavení člověka jako součásti přírody a životního prostředí a snažila se 

postupně vytvářet u žáků kladný vztah k těmto hodnotám. K posílení povědomí o zravém 

životním stylu sloužila i návštěva maskota Bovýska od firmy Bovys, který dodává ovoce žákům 

v rámci programu Ovoce do škol. Škola se zapojila i do programu Mléko do škol, v rámci něhož 

všichni žáci dostávali jednou týdně mléko zdarma. 

 

 

13.  PREVENCE RIZIK, ŠKOLNÍ ÚRAZY  

 

13.1  ŠKOLNÍ ÚRAZY  

POČET ÚRAZŮ  

 

VYHODNOCENÍ ÚRAZŮ  

 

Místo úrazu Počet úrazů 

V hodinách tělesné výchovy 39 

Počet záznamů v knize úrazů 87  
(veškeré - i drobné úrazy 

jako je škrábnutí, píchnutí 
jehlou, stržení strupu atp.) 

Počet odeslaných záznamů o úrazech 
(registrované úrazy) 

2 
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V ostatních vyučovacích předmětech 4 

Výlety a exkurze, cvičení v přírodě, bruslení, 
sportovní soutěže 

5 

Lyžařské kurzy 0 

Výuka plavání 0 

Zimní stadion 2 

Přestávky ve škole 39 

Mateřská škola 0 

Školní družina  1 

 

 

13.2  PREVENCE RIZIK 

K prevenci rizik na pracovišti a rizik školních úrazů sloužily následující nástroje: 

 Pravidelné školení pracovníků – BOZP, 

 kontrola BOZP, 

 kontrola požárního značení, 

 hlášení požárního poplachu v rámci školního rozhlasu, 

 vysílání školní televize ŠIK se spoty zaměřenými na prevenci rizik, 

 pravidelné poučení žáků před novými činnostmi, které mohou přinést riziko ohrožení 

(v rámci jednotlivých předmětů – tělesná výchova, chemie, pracovní činnosti aj.), 

 beseda o PO se zástupci hasičského sboru, 

 poučení žáků před prázdninami, na počátku školního roku, před činností mimo budovu 

školy atd. 

 

AKCE K PREVENCI RIZIK 

      V dubnu proběhla beseda s žákyněmi střední zdravotnické školy, které připravily pro žáky 

ukázku jak ošetřit různá zranění. 

 

14. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S  RODIČI 

14.1   FORMY SPOLUPRÁCE  
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 Třídní schůzky, 

 konzultační hodiny, 

 možnost navštívit školního psychologa, metodika prevence patologických jevů a 

výchovného poradce, 

 společné akce pro rodiče a žáky, 

 práce občanského sdružení Osmička a jeho podpora výuky a chodu školy. 

 

 14.2   ŠKOLSKÁ RADA  

      Ve školním roce 2017/2018 došlo k volbě nových členů školské rady. Volby proběhly dne 

15.11.2017 – volby zástupců pedagogů a 21.11.2017 – volby zástupců z řad zákonných 

zástupců. Zvoleni a delegováni byli: 

 za zřizovatele – Alena Zítková, Monika Kroupová, 

 za rodiče – PharmDr. Marta Kočová, Mgr. Jiřina Rygerová, 

 za zaměstnance školy –  Mgr. Jan Trávnický DiS., Mgr. Jana Tyšerová 

       Školská rada se sešla během školního roku čtyřikrát:  

       Na prvním zasedání dne 12.9.2017 ŠR projednala a schválila plán práce pro školní rok 
2017/2018. Schválila úpravu ŠVP – volitelný předmět Domácí nauky – úprava formou dodatku. 
Seznámila se úkoly a funkcemi jednotlivých pracovníků pedagogického sboru, ředitelka školy 
představila úpravu vize školy, zvláště pak zvýšení možnosti volitelných předměnů, seznámila 
členy s celoročním projektem „Živly“. ŠR byla informována o pokračujícím zvyšujícím se počtu 
žáků školy, o práci školní družiny – i nadále bude mít škola pět oddělení, jedna změna nastala 
ve složení vychovatelek ŠD.  ŠR byla dále seznámena se změnami v počtu pracovníků – 
navýšení, s třídnictvím jednotlivých tříd. Dále byla ŠR seznámena s plány týkajícími se výdajů 
školy – nákup pomůcek, zařízení atp. a jejich finančním pokrytí.  

       Na druhé schůzi ŠR dne 12. 10. 2017 ředitelka seznámila ŠR s výroční zprávou za školní rok 
2016/2017: personální změny, úspěchy školy a žáků, akce organizované školou, aktivity školy 
a prezentace školy na veřejnosti, akce školní družiny, celoroční projekt, inkluze, hospodaření 
školy atd.  

     Na třetím zasedání dne 10.1.2018 byla provedena volba předsedy nové školské rady, 
schválení termůnů schůzí a úkoly pro příští schůze. Ředitelka informovala ŠR o ukončení jejího 
volebního období.  

     Čtvrté zasedání ŠR proběhlo dne 6.6.2018 a bylo na něm zhodnoceno období školního roku 
2017/2018, výsledky zápisů do ZŠ a MŠ, zapojení se školy do projektů aj. 
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14.3   OBČANSKÉ SDRUŽENÍ OSMIČKA  

         Při škole pracovalo již čtvrtým rokem občanské sdružení Osmička. V průběhu školního 

roku poskytlo finanční zajištění výletu pro nejlepší žáky školy, dále financovalo knižní odměny 

pro nejlepší žáky z jednotlivých tříd, odměny pro třídy a jednotlivce v soutěži  

pro druhý stupeň. Finančně podpořilo některé akce školy. Byly to například: odměny do 

soutěží v Noci s Andersenem, odměny do soutěže Zpěváček Osmáček, příspěvky na přednášky 

pořádané externisty, promítání v mobilním planetáriu aj. 

 

 14.4   TŘÍDNÍ SCHŮZKY, KONZULTACE PRO RODIČE  

              
          V tomto školním roce byl navýšen počet třídních schůzek o jednu. První třídní schůzka 

proběhla již v září a zákonní zástupci na ní dostali informace o plánech jednotlivých tříd i o 

připravovaných akcích školy. Další schůzky proběhly v listopadu 2017 a dubnu 2018. 

V měsících lednu 2017 a červnu 2017 byla ve škole konzultační odpoledne, kdy se mohli rodiče 

informovat na práci svých dětí. Kromě těchto společných konzultací, měli učitelé jednotlivých 

tříd stanoveny své konzultační hodiny, ve kterých byli k dispozici rodičům v průběhu školního 

roku. 

 
 

 14.5   ŠKOLNÍ AKCE PRO RODIČE A VEŘEJNOST  

Pro rodiče, žáky a veřejnos byly uspořádány tyto akce:  

 Den otevřených dveří, 

 výlety turistického kroužku, 

 Velikonoční jarmark, 

 slavnostní vyřazení žáků devátých tříd, 

 odpolední opékání buřtů s rodiči MŠ. 

 

 14.6   INFORMACE RODIČŮM 

        Rodiče žáků byli informování o prospěchu a práci svých dětí jednak klasickou formou – 

třídní schůzky, konzultační hodiny, sdělení v žákovské knížce - dále také elektronickou formou 

přes systém Bakaláři. Zde se mohli rodiče podívat na aktuální stav prospěchu žáka, domácí 

úkoly a mohli také komunikovat s učiteli. Další možností, jak získat informace o škole a dění ve 
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škole, byly webové stránky školy, které byly pravidelně aktualizovány. V neposlední řadě lze 

považovat za jeden ze způsobů informací o práci školy také školní časopis Osmínek, ve kterém 

se mohli rodiče každý měsíc dočíst o některých akcích konaných školou. 

 

 14.7.   ŠKOLNÍ ČASOPIS  

        Na škole pracoval školní časopis Osmínek, který ve školním  roce 2016/2017 získal čestné 

uznání v celostátní soutěži školních časopisů. Členové redakční rady se zúčastnili v Praze 

workshopu Jak dělat správně časopis. 

 

 

15. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, OZNÁMENÍ A PODNĚTŮ  

 

15.1   STÍŽNOSTI PROTI ROZHODNUTÍM ŘEDITELE ŠKOLY 

        Ve školním roce 2017/2018 nebylo podáno žádné odvolání ani stížnost proti rozhodnutí 

ředitele školy. 

 

15.2   STÍŽNOSTI PROTI PODMÍNKÁM, PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮM VZDĚLÁVÁNÍ  

               V průběhu školního roku nebyla podána žádná žádost o přezkoumání výsledků 

hodnocení.  

 

15.3   STÍŽNOSTI V  OBLASTI PRACOVNÍCH VZTAHŮ  

             Ve školním roce 2017/2018 nebyly podány žádné stížnosti v této oblasti. 
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16.   UKAZATELE ROZPOČTU  A PŘEHLED DALŠÍCH JEHO PROSTŘEDKŮ  

 

16.1   FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ, VYÚČTOVÁNÍ A POUŽITÍ DALŠÍCH PROSTŘEDKŮ 

 

 
(v Kč) 

 
Hlavní činnost 

 
Doplňková činnost 

 
Náklady celkem 

26 303 025,33  

 
Výnosy celkem 

26 337 409  

 
Výsledek hospodaření   

za činnosti 
71 370,51 3 014,00 

 
Výsledek hospodaření za PřO CELKEM 

74 384,51 

 

16.2   TVORBA A POUŽITÍ  PENĚŽNÍCH FONDŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V  ROCE 2016 

 

 

 

     stav 

    1.1.2017 

    příděly      

    z VH 2017 

     jiné  

(dotace... 

atp) 

    použití 

    (provoz) 

   použití 

   (ostatní) 

     stav     

  31.12.2017 

RF      413 542 864,37 10 004,02 0,00 459 584,96 0,00 98 283,43 

RF      414 5 000 0,00 659 582,60 309 862,00 0,00 354 720,60 

Fond 

odměn 

76 340 0, 00  0,00 

     

0,00 

   

0,00 76 340,00 

Investiční 

fond 

116 636,20 0,00 212 604,00 273 646,00 0,00 55 594,20 
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16.3  ROZDĚLENÍ  ZLEPŠENÉHO VH  ZA ROK 2018 VE VÝŠI KČ:  

 

Fond Stav k 31. 12. 

2017 

Příděl 

z VH 2017 

celkem pro rok 

2018 

Čerpání v r. 2018 Kč - 

účel 

Stav k 

31.12.2018 

FO 

76 340,- 0,00 0,00 Při překročení limitů 

mzdových 

prostředků 20 000,- 

56 340,- 

413 

FR 

414 

98 283,43 62 255,63 10 539,06 

 

Rozšíření rozhlasu 

školoy, dábytek do 

tříd 90 000,00 

70 539,06 

 

354 720,60 0,00 354 720,60 Dle podmínek dárce 

354 720,60  

0,00 

Fond 

 

Stav k 

31.12.2017 

Tvorba 

odpisy, 

příděl z RF 

celkem pro 

r.2018 

 

Čerpání v r. 2018 Kč 

- účel 

 

Stav k 

31.12.2018 

 

IF 

55 594,20 116 524,00- 172 118,20 Posílení údržby – 

malování 

v prostorách školy 

90 000,00 

80 118,20 

 

 

 

17.   MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ  PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ  

 

17.1   TECHNICKÉ VYBAVENÍ   

 Základní škola i mateřská škola jsou po technické stránce velmi dobře vybaveny. Ve 

škole jsou moderně vybavené učebny, ve 13 třídách prvního stupně (z 15) jsou umístěny 

interaktivní tabule. Na druhém stupni jsou všechny odborné učebny vybaveny 
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dataprojektorem nebo interaktivní tabulí. Dále došlo k nainstalování nových tří 

dataprojektorů do kmenových tříd. Žákům slouží také dvě plně vybavené učebny PC a jeden 

přednáškový sál s interaktivní tabulí. 

          V rámci spolupráce s firmou Škoda Auto a.s. došlo k zakoupení interaktivního 

dataprojektoru SWEETBOX pro děti z MŠ. Dále byly pořízeny nové malé tablety do výuky (16 

ks) a nové počítače do učebny informatiky (15 ks). 

 

17.2   DALŠÍ VYBAVENÍ TŘÍD  A PROSTOR ŠKOLY  

             Ve školním roce 2017/2018 jsme se zaměřili na postupné dovybavování tříd novým 

nábytkem a hlavně na vybavení tělocvičen a školní dílny. Co se týče tělocvičen, byly zde 

nainstalovány další koše na basketbal, bylo zakoupeno doskočiště na skok vysoký, nové míče 

na volejbal, další hole na florbal, nové míčky na tenis, medicimbály, pro žáky druhého stupně 

potom nové dresy. Žáci prvního stupně dostali nové dresy jako sponzorský dar.  Došlo k revizi 

a velké opravě některého tělocvičného nářadí. 

     Školní dílna byla vybavena novými nástroji (kladívka, kleště, šroubováky aj.), dále novou 

vrtačkou na stojanu a pákovou řezačkou. Finance na toto zařízení a drobný materiál jsme 

získali v rámci projektu Podpora výuky STEM na ZŠ od firmy Škoda Auto a.s. 

     Co se týká tříd, jsou všechny vybaveny novými nebo téměř novými lavicemi a židlemi. 

Některé třídy mají i nový nábytek. Přesto ve většině tříd je nábytek (skříně) 30 let starý  

a nevyhovující. O hlavních prázdninách bylo pořízeno nové vybavení (skříně) do jedné učebny.      

Jako reakci na zavedení GDPR jsme do všech kabinetů zakoupili uzamykatelné skříňky.       

V jedné třídě na prvním stupni a v jedné na druhém stupni byly nainstalovány nové tabule 

Triptych popisovavatelné křídou i fixem. V  trendu postupné výměny nábytku a tabulí je nutné 

i nadále pokračovat, neboť zbylé tabule jsou již v nevyhovujícím stavu. V současné době jsou 

ve škole tři staré tabule, nevyhovující nábytek v kabinetech a v některých třídách na druhém 

stupni. Dvě třídy byly vybaveny novými koberci.  

     Ke zvyšování čtenářských dovedností mohou žáci využít velmi dobře vybavenou školní 

knihovnu. Zakoupeny byly nové knihy jak do žákovské, tak i do učitelské knihovny.  

     Ke zlepšení výuky STEM byly pro žáky zakoupeny nové pomůcky, jako jsou mikroskopy, 

stavebnice Seva, elektrické stavebnice – sestavování elektrických obvodů, nástěnné mapy a 

obrazy s přírodovědnými a technickými tématy.  

     V místech, která měla dříve v podnájmu Střední škola gastronomie a hotelnictví, chyběl 

dosud školní rozhlas. Ten byl nainstalován v měsíci červenci 2018 do pěti tříd a na přilehlé 

chodby. 
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     O prázdninách (červenec/srpen 2018) se začal řešit dlouhodobý problém s nevyhovujícím 

atriem v naší škole. Začaly zde stavební práce, které měly být dokončeny na konci měsíce 

srpna. Z důvodů nepředpokládaných komlikací stavby se však termín jeho otevření posunul až 

na podzimní měsíce následujícího školního roku. 

                            

17.3   SPORTOVNÍ VYBAVENÍ A  HŘIŠTĚ  

 Ke sportovnímu vyžití slouží žákům přilehlý stadion, k dopravní výchově pak dopravní 

hřiště u školy. Pro děti z MŠ a školní družiny jsou určena dvě dětská hřiště (velké a malé)  

v areálu školy.  Bezpečnost velkého hřiště je stále vleklým problémem. Hřiště totiž nepřiléhá 

ke škole a je asi 50 m vzdálené. Navíc je i přes zákaz využíváno veřejností. Dochází zde 

k opakovanému ničení plotu, a to převážně v odpoledních a nočních hodinách. Plot je pro 

účely hřiště nevyhovující.  

 

17.4   ZLEPŠENÍ PRACOVNÍCH PODMÍNEK ZAMĚSTNANCŮ  

     V rámci využití fondu kulturních a sociálních potřeb byla zakoupena nová lednice a dvě 

nové varné konvice. Zaměstnancům bylo přispěno na nákup vitamínových prostředků a 

masáže, dále pak na závodní stravování. 

 

18.   ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH   

  PROGRAMŮ, PROJEKTŮ A VÝZEV  

 

20.1. ŠABLONY I.  

Škola se ve školním roce 2017/2018 zapojila do výzvy OPVVV – 02_16_022 Podpora škol 

formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ – prioritní osa 03 OP, dále 

jen Šablony. 

Datum zahájení projektu:                               01. 01. 2017 
Předpokládané datum ukončení projektu:  31. 12. 2018 
Předpokládaná doba trvání:                           24 měsíců 
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PLÁNOVANÉ AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU 

 
Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ 
a) Celkové náklady na tuto aktivitu = 672 840,00 Kč 
b) Speciální pedagog bude působit na škole po celou dobu trvání projektu, tj. 24 měsíců, s 
úvazkem 0,5. 
 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin – Čtenářská gramotnost 

a) Celkové náklady na tuto aktivitu = 121 536,00 Kč   /  Podpořeno bude 18 osob. 
b) Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého 
vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. PP budou podporováni na odborných seminářích. 
První seminář proběhne v termínu 31. 8. 2017 a 1. 9. 2017. Lektor bude školit přímo v 8. ZŠ. 
 
Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin 
a) Celkové náklady na aktivitu = 21 760,00 Kč 
b) Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dalšího 
vzdělávání. Lektor bude školit přímo v 8. ZŠ. 
 
Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ – Čtenářská gramotnost 

a) Celkové náklady = 32 272,00 Kč 
b) Cílem aktivity je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti podpora 
rozvoje čtenářské gramotnosti formou vytvoření mini týmu složených ze tří pedagogů, kteří 
vzájemně spolupracují, předávají si zkušenosti a provádí vzájemné hospitace. 
c) Celkem bude realizováno setkávání 2 mini týmů v délce 20 hodin pro každý mini tým. 
 
CLIL ve výuce na ZŠ 

a) Celkové náklady aktivity = 26 885,00 Kč 
b) Cílem aktivity je prohloubit znalosti pedagogických pracovníků, kteří nevyučují vzdělávací 
obor Cizí jazyk a zároveň zvýšit jejich kompetence ve využívání metody CLIL (zařazování prvků 
cizího jazyka) do  výuky nejazykových předmětů. 
 
Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ 

a) Celkové náklady aktivity = 69 108,00 Kč 
b) Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ. Má formu 
volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí, logického a strategického myšlení 
žáků. 
c) Aktivita probíhá jedenkrát týdně v rozsahu 90 minut na schůzku (přímá činnost) a 2,5 hodin 
na přípravu a reflexi schůzky. Celkové množství schůzek bude 64 a aktivita bude tedy 
realizována po celých 24 měsíců. 
 
Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

a) Celkové náklady aktivity = 255 690,00 Kč 
b) Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti 
doučování v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk. 
 c) Aktivita probíhá jedenkrát týdně v rozsahu 60 minut, po dobu 16 týdnů. Celkem škola bude 
realizovat 30 těchto doučovacích celků. 
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SPLNĚNÉ AKTIVITY 

Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ 

Do června 2018 bylo splněno 18 šablon, tj. 18 měsíců práce školního speciálního pedagoga. 

V měsících červenci a srpnu čerpal školní speciální pedagog řádnou dovolenou. 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin – Čtenářská gramotnost 

Vzdělávání proběhlo v přípravném týdnu ve dnech 31. 8. a 1. 9. 2018 (viz DVPP) 

Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ – Čtenářská gramotnost 

Dva mini týmy absolvovaly celkem 40 hodin vzájemné spolupráce, čímž byla tato šablona 

naplněna. 

CLIL ve výuce na ZŠ 

Tato šablona byla také naplněna. Proběhlo vzdělávání dvou učitelů neangličtinářů (učitelky 

z prvního stupně) učitelem lektorem – angličtinářem. Následovaly odučené hodiny s prvky 

CLIL,  vzájemné přípravy na tyto hodiny a vzájemné reflexe z hodin. 

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ 

Do konce června byly realizovány tři kola aktivit, každé v celkové dotaci 16 lekcí. Celkem tedy 

proběhlo 48 lekcí. Zbývá realizovat 1 kolo Klubu zábavné logiky v celkové dotaci 16 lekcí. 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

Do měsíce června (včetně) bylo splněno 26 doučovacích celků, každý v rozsahu 16 hodin. 

Zbývá realizovat ještě 4 celky po 16 hodinách. 

18.2. PODPORA VÝUKY STEM NA ZŠ  

Naše škola čerpala v období září 2017 až červen 2018 finanční dar v celkové výši 315 000,00 

Kč, a to na podporu technického vzdělávání v městě Mladá Boleslav (darovací smlouva č. 

33/2017/SR/KK). Tento dar byl využit na následující aktivity a pomůcky:  

CIZÍ ODBORNÍCI A PROFESNÍ VZORY VE ŠKOLE  

Truhlářská dílna v 8. ZŠ  

Po dva dny pracovali naši žáci pod vedením odborníků z SOU nábytkářského z Liberce ve 

školních dílnách. Školu navštívili mistři odborného výcviku a žáci z SOU nábytkářského a SOŠ v 

Liberci. Žáci sedmých a osmých tříd se seznámili s prací truhlářů, dověděli se několik 

zajímavostí o výrobě nábytku a čalounických pracích, prohlédli si dovezené ukázky (křeslo, 

skříňové „větráže“, lištování dřevěné formy aj.). Hlavní část tvůrčí dílny však patřila vlastní 

práci žáků. Ti si pod odborným vedením truhlářských mistrů vyrobili a ozdobili dřevěnou 

krabičku. Součástí jejich práce bylo nejen řezání, vrtání a lepení, ale vyzkoušeli si i potahování 

překližky dýhou a jiné způsoby zdobení. Na malém soustruhu, který s sebou vyučující z Liberce 

přivezli, si mohli vyzkoušet další způsob opracování dřeva.  
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Vesmírná družice Magion - přednáška o historii výzkumu vesmíru v ČR  

Školu navštívil Ing. Vojta, který stál od počátku u vývoje československých vesmírných družic. 

Na škole proběhla velmi zajímavá přednáška o historii vesmírného výzkumu v naší republice. 

Přednášející, Ing. Jaroslav Vojta z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, seznámil žáky s počátky 

vesmírného výzkumu u nás a s podrobnostmi provázejícími tento výzkum, do kterého byl již 

od jeho začátku aktivně zapojen. Po úvodní přednášce si mohli žáci zblízka prohlédnout naši 

první družici MAGION 1 a některé součástky z jejich následovníků - Magionu 2 a dalších.  

PC A TABLETY   

Největší částka byla vynaložena na zakoupení PC a malých tabletů pro žáky. Bylo zakoupeno 

15 nových počítačů a 16 tabletů. Počítače byly umístěny ve velké učebně ICT, kde nahradily 

staré a poruchové. Takto byla vyměněna polovina z počítačů v této učebně.  Dále byly pořízeny 

3 ks LCD monitorů. Z tabletů je 5 využíváno na prvním stupni, na 2. stupni  potom 11 tabletů, 

a to převážně k práci žáků ve skupinách.  

HRY A STAVEBNICE 

 Do hodiny pracovního vyučování na prvním stupni byly zakoupeny stavebnice SEVA, které jsou 

využívány v rámci konstrukčních činností.  Další stavebnice Geomag jsou využívány v rámci 

výuky přírodovědy (první stupeň ZŠ). Výuka přírodovědy je zpestřena stavebnicemi  Bofin, 

sloužícími ke zkoumání elektrického proudu, jako jsou například vodivost, jednoduché schéma 

zapojení elektrického obvodu atp. 

DALŠÍ POMŮCKY  

Do učebny biologie byly zakoupeny mikroskopy. Využívají se v rámci výuky přírodopisu a v 

předmětu s názvem Cvičení z přírodovědných předmětů, dále pak v laboratorních pracích.  

VYBAVENÍ ŠKOLNÍ DÍLNY  

Do školní dílny bylo zakoupeno různé drobné nářadí. Z větších pomůcek pak byla zakoupena 

vrtačka se stojanem a pákové nůžky.  

EXKURZE VE FIRMÁCH  

Návštěva letiště v Ruzyni  

Žáci 4. a 5. třídy navštívili zázemí letiště Václava Havla v Praze Ruzyni. Kromě odbavovací 

haly, měli možnost zhlédnout i stanoviště požárníků, vybavování zavazadel, projeli se 

letištním autobusem kolem letadel připravených k odletu, to vše a mnohé další s odborným 

výkladem pracovníka letiště.  
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Návštěva IQ Landu v Liberci  

Žáci druhého stupně vyjeli na exkurzi do IQ Landu v Liberci, kde si prohlédli nově zařízené 

expozice. Kromě interaktivní prohlídky vyplňovali také pracovní listy. Veškeré výše uvedené 

„měkké“ aktivity byly realizovány v období leden až červen 2018. 

ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ  

Podpora ze strany Škoda Auto a.s. je pro naši školu velmi důležitá. S její pomocí jsme zajistili 

zlepšení technického vybavení školy a modernizaci učebny ICT. Pomůcky zakoupené z tohoto 

daru využíváme při vyučování přírodovědných a technických předmětů. Mohli jsme podpořit 

moderní výukové metody, jako jsou například vyhledávání informací a práce s těmito 

informacemi, osvojování si nových strategií výuky, porozumění souvislostem, pozorování a 

zkoumání.  

 

18.3. PODPORA VÝUKY ČESKÉHO JAZYKA U ŽÁKŮ S  JINÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM NEŽ 

ČESKÝM  

V uplynulém školním roce získala škola finanční dar od firmy Škoda Auto a.s. na podporu výuky 

žáků z cizojazyčného prostředí. V tomto období jsme byli jedinou „pilotní“ školou, která byla 

takto podpořena, a to z důvodu velkého podílu žáků s jiným mateřským jazykem než je čeština. 

Jedná se asi o 1/5 ze všech žáků (cca přes 90 žáků). V období září až prosinec 2017 získala škola 

30 000 Kč na nákup vhodných pomůcek, učebnic, pracovních sešitů a financování lektora. Pro 

rok 2018 to je 50 000 Kč (období leden až prosinec). Škola začínala s odpolední výukou dvou 

skupin žáků (úplní začátečníci a mírně pokročilí). Na začátku tyto odpolední hodiny 

navštěvovalo 6 žáků. Postupně se počet žáků rozrůstal tak, jak přibývaly do školy děti z ciziny. 

Pro následující školní rok již plánujeme 5 skupin pro 20 žáků. 

 

18.4. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V  RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ  

Škola se zapojovala do programu dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení pouze 

formou podnájmů učeben. Konkrétně se jednalo o podnájem přednáškového sálku na kurzy  

pro sociální pracovníky (společnost Seduca). Tyto kurzy zde probíhaly na podzim 2017 a na 

jaře 2018.  Dále byla učebna informatiky podnajata k realizaci přednášek organizovaných 

Službou škole k výuce v systému Bakaláři.  Poslední z podnájmů se týkal setkání výchovných 

poradců z Mladé Boleslavi. 
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19.   SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI A DALŠÍMI PARTNERY  

        PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ  

 

        Ve školním roce 2016/2017 měla škola uzavřenou kolektivní smlouvu s odborovou 

organizací při ZŠ a MŠ Mladá Boleslav, Václavkova 1040. V tomto školním roce škola také 

spolupracovala s dalšími partnery: 

 Policie ČR,  

 Městská policie Mladá Boleslav – přednášky a ukázky techniky, pomoc  

při zajišťování bezpečnosti kolem školy – dětské hřiště, porušování zákazu vjezdu 

ke škole aj., 

 Dopravní hřiště p. Hainc – spolupráce při organizaci okresního kola dopravní 

soutěže – škola poskytla prostory a žáky jako pomocníky při organizování soutěže, 

 Škoda Auto a.s. – akce Věda má budoucnost, 

 Compag MB – výsadba keřů a stromů u hřiště MŠ, kontrola herních prvků, 

 DDM MB – Ekocentrum Zahrada – návštěva programů Ekocentra, účast žáků 

v soutěžích pořádaných Ekocentrem, 

 Bovys – dodávka ovoce do škol, propagačním materiálů, 

 SŠ Gastronomie – škola poskytla prostory pro organizování přípravy  

na soutěže – vaření a barmanské soutěže,  

 Sbor dobrovolných hasičů Kosmonosy – ukázka hasičské techniky a soutěžních 

úkolů družstev žáků, 

 Městská knihovna – besedy a návštěvy v knihovně, Pasování prvňáků na čtenáře,  

 Služba škole – škola poskytla prostory pro školení v systému Bakaláři, 

 Služba škole – škola poskytla prostory pro školení seniorů v oblasti využití 

počítačové techniky, využívala seminářů a školení tohoto zařízení, 

 MŠ při 8.ZŠ, MŠ Beruška a MŠ KinderGarten –návštěvy dětí ve škole – MŠ v ZŠ, 

dílničky keramiky pro děti z MŠ, 

 OSPOD – konzultace a návštěvy pracovnic ve škole. 

 

 

 

V Mladé Boleslavi     ……………………………..………………………….. 

10. 10. 2018      Mgr. Jitka Houštecká, ředitelka školy 
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PŘÍLOHA – KRONIKA 2017/2018 

NAŠI PRVŇÁČCI 

V pondělí 4. září usedli poprvé do lavic naši prvňáčci. Žáci, jejich rodiče i paní učitelky 

přišli do školy s dobrou náladou. Prvňáčky v jejich třídě přivítala paní ředitelka. Popřála 

jim hodně úspěchů a samé jedničky.  

Všem našim prvňáčkům přejeme, aby jim dobrá nálada a úsměv na rtech vydržel, 

do školy se vždy těšili a rádi se učili. 
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SPORTOVNÍ PIKNIK  

NA KRÁSNÉ LOUCE 

 

V pátek 8. září vyrazily všechny první třídy na Krásnou louku. Páteční dopoledne strávili 

prvňáčci naší školy vzájemným poznáváním a sportováním. Nechybělo opékání vuřtů. 

Společné dopoledne si všichni užili. Více fotek na stránkách tříd.  
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FLORBALOVÉ FANDĚNÍ 

Naše škola se zúčastnila zahajovacího utkání nového ročníku florbalové ligy, který domácí tým 

Technology uspořádal speciálně pro školy. Při zápase panovala výborná atmosféra, naši žáci 

pomáhali při fandění a mohli si nakonec podat ruce s vítězným boleslavským týmem, který 

vyhrál nad Bohemians Praha 11 : 6.  Ondřej Pardubský 
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VÝLET DO SOBOTKY A NA HUMPRECHT 

     Malí i velcí turisté z 8. ZŠ Mladá Boleslav zahájili 3. ročník fungování turistického kroužku 

na škole. Tento 16. výlet byl směřován do nedalekého městečka Sobotka v jičínském okrese. 

Sobotka je také nazývána jako "Jižní brána do Českého ráje." Prvního výletu v tomto školním 

roce se zúčastnilo celkem 44 zájemců o turistiku a poznávání krás rodného kraje. Navštívili 

jsme nejprve předměstí Sobotky, kde je k vidění zachovalá lidová architektura z 18. a první 

poloviny 19. století. Poté jsme se vydali přes náměstí k dominantě městečka pozdně gotickému 

chrámu sv. Máří Magdaleny. Cestou jsme se dozvěděli i o významných obyvatelích a rodácích 

Sobotky - básníci Fráňa Šrámek a Václav Šolc, spisovatel Karel Václav Rais. Prvním 

zastavením byl nádherný dřevěný Šolcův statek, kde se nachází soukromá galerie. Po statku 

jsme byli provedeni a seznámili se s historií od současného majitele RNDr. Jana Samšiňáka. 

Následovala cesta k loveckému zámečku Humprechtu, který nechal vystavět šlechtic 

Humprecht Jan Černín z Chudenic a pojmenoval ho jednoduše po sobě. Samo sebou jsme se 

museli zastavit alespoň na chvíli v místní vyhlášené cukrárně na náměstí. Po prohlídce 

Humprechtu pokračoval výlet do nedaleké vesnice Vesec. Vesec je díky roubeným statkům a 

chalupám od roku 1995 prohlášen památkovou rezervací. Je znám především díky filmařům - 

např. Jak dostat tatínka do polepšovny s nezapomenutelným Tomášem Holým a Františkem 

Němcem. Zpáteční cesta byla vedena přes obce Nepřívěc a Libošovice, odkud jsme i odjeli 

autobusem na nádraží Dolní Bousov a poté přestoupili na vlak do Mladé Boleslavi. 

Po celý výlet nám přálo počasí a byla zde skvělá atmosféra jako vždy. 

Průvodci Jan Trávnický a Soňa Müllerová 
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PLAVÁNÍ 2.A A 2.B 

Během dvaceti hodin plaveckého výcviku, udělaly všechny děti  velký pokrok. I ti nesmělí si nakonec plavání užili 

a voda se stala jejich kamarádem. 
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IN LINE 2.A, 2.B 
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TAEKWON - DO  

V pátek 22. září pan Zdeněk Vavruška, hlavní trenér a předseda TAEKWON-DO - bojového 

umění v Mladé  Boleslavi, předvedl žákům naší školy některé techniky sebeobrany. Je 

absolutní mistr ČR, evropský a světový šampion TAEKWON-DO, mezinárodní instruktor 

a držitel IV. Danu. 
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PROJEKT DOPRAVA 2. ROČNÍKY 
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HORKOVZDUŠNÝ BALÓN 
V týdnu od 16.10 do 20. 10. proběhl ve škole projekt VZDUCH, který byl v  pátek 20. 10. 

ukončen prezentací horkovzdušného balónu. Žáci se mohli podívat na přípravu balónu ke 

vzletu a poté se 3-5 žáků z každé třídy (3. – 6. ročník) vzneslo v koši nad zem. Balón byl 

upoutaný, takže se pasažéři po chvilce opět snesli bez problémů dolů. Po této ukázce 

následovalo promítání a prezentace o létání v balónu v tělocvičně školy. I přes nepřízeň počasí 

se akce vydařila. 
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NÁVŠTĚVA LETECKÉHO MUZEA 

Ve čtvrtek 12. října sedmáci a deváťáci navštívili Letecké muzeum Metoděje Vlacha. 

Metoděj Vlach byl konstruktér, cestovatel a první český letec, který letěl letadlem vlastní 

konstrukce, vyrobeným z místních materiálů. Zajímavostí je, že až jeho třetí letadlo bylo 

nejúspěšnější a vzlétlo. Jednalo se o celodřevěný jednoplošník o rozpětí deseti metrů, vážící 

720 kg. Vrtule měla dva metry a výkon motoru dosahoval 28 kW. První veřejný let se konal 8. 

11. 1912. Muzeum bylo založeno v roce 2014. Jeho expozici tvoří velká hala s ochozem, kde 

jsou vystaveny jak repliky letadel, tak i jejich originály, které jsou doposud funkční. Naším 

průvodcem byl pan Adolf Hainc, aktivní 

letec, znalec a pamětník, který rovněž 

pracuje jako lektor v dopravě na naší 

škole. Jeho výklad byl velice zajímavý a 

exponáty byly moc hezké. V muzeu se mi 

moc líbilo, a proto bych ho určitě 

doporučila i ostatním. 

Autorka: Hana Frančíková, 7. B 
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ÚŘAD PRÁCE 

Jako každoročně navštívily naše deváté třídy Úřad práce, aby se žáci dozvěděli zajímavé 

informace o středních školách, které jim pomohou při budoucím rozhodování. V rámci 

předmětu Svět práce žáci postupně školy navštěvují, aby si udělali ucelenou představu 

o nabízených podmínkách a oborech. 
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PUTOVÁNÍ ZA VALDŠTEJNY 

V sobotu 28. října se uskutečnil 17. výlet turistického kroužku. Tentokrát jsme se vydali do 

nedalekého Mnichova Hradiště, které bylo dokonce v letech 1850 až 1960 sídlem politického 

i soudního okresu. I přes nepříznivé počasí se sešla skupina 24 nadšenců a vyrazila poznávat 

historii tohoto města. 

Po příjezdu na místní nádraží jsme se vydali k Masarykovu náměstí a odtud k zámku. Zámek 

byl na počátku 17. století přestavěn majitelem mnichovohradišťského panství Václavem 

Budovcem z Budova (popraven r. 1621 za účast na Českém stavovském povstání) do své 

barokní podoby a i značně rozšířen. Následně panství získal císařský generalissimus Albrecht z 

Valdštejna, který jej však prodal svým příbuzným. Valdštejnové vlastnili zámek až do r. 1945, 

kdy jej převzal československý stát. Velmi poutavou prohlídku valdštejnského sídla 

doprovázely otázky slečny průvodkyně. Děti se tak dozvěděly řadu věcí a mohlyi vyhrát 

skleněné kameny pokladu. Poté následovala prohlídka zámeckého parku, kaple sv. Anny, kde 

se nachází hrob Albrechta z Valdštejna (již třetí a to po zrušení kláštera Valdice 

u Jičína). Někteří z nás se ještě vydali do Vlastivědného muzea ve 2. poschodí zámku, kde jsme 

shlédli výstavu věnovanou dějinám Mnichovohradišťska a zcela novou výstavu "Mnichovo 

Hradiště v 70. a 80. letech", která mapuje vývoj a život ve městě v období normalizace. Asi 

největší zájem byl věnován archeologickému výzkumu a nálezům z období pravěku v bývalém 

okrese Mnichovo Hradiště. Nemalý zájem byl i o výrobu nákladních automobilů LIAZ 

(Liberecké automobilové závody, národní podnik). Kdysi věhlasný závodi s učilištěm. 

Výlet byl zakončen v oblíbené cukrárně Za Rohem, kterou všichni účastníci velmi rádi navštívili 

:-))). Poté jsme se vydali zpět k nádraží a odjeli do Mladé Boleslavi. 

Za účast děkují a na příští výlet se těší průvodci Jan Trávnický a Soňa Müllerová  
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BEZPEČNĚ DOMA I VE MĚSTĚ 

Ve čtvrtek 2. listopadu se žáci prvních a druhých tříd zúčastnili akce v Domě kultury v Mladé 

Boleslavi s názvem Bezpečně doma i ve městě.  

Na několika stanovištích se postupně seznámili s riziky pobytu doma i při pohybu po městě, 

především při cestě do školy. Zkusili si, jak poskytnout první pomoc. Měli možnost nahlédnout 

do vozů IZS a vyzkoušet si pomůcky, které záchranáři ke své práci potřebují. 
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CVIČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY Z 8. MŠ 

Žáci ze třídy 4. B si společně s p. uč. Trávnickým připravili sportovní dopoledne 

s předškoláky z naší mateřské školy. Děti si vyzkoušely, jak vypadá výuka tělesné výchovy 

v 1. třídě – rozběhání, rozcvička, překážková dráha, soutěže družstev a hlavně hodně zábavy 

a pobavení.  Mgr. Jan Trávnický 
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18. VÝLET TK - „PUTOVÁNÍ ZA 

STŘÍBREM“ DO KUTNÉ HORY 

V neděli 12. listopadu jsme se vypravili na další výlet. Cílem bylo středočeské město Kutná 

Hora, zapsané mezi památky UNESCO. Delší cesta vlakem nám poměrně rychle utekla a po 

dvou hodinách jsme dojeli do cíle. Navštívili 

jsme pozdně gotický chrám sv. Barbory – 

patronka horníků stříbra. Během prohlídky 

jsme se dozvěděli o historickém vývoji 

tohoto královského horního města. Poté 

následovala prohlídka Muzea stříbra, 

kutnohorského podzemí a královské 

mincovny Vlašského dvora. Během 

procházky po městě jsme se seznámili i s 

dalšími památkami – Jezuitskou kolejí, 

gotickým Kamenným domem, překrásnou 

gotickou kašnou, Dačického domem a celým 

historickým centrem Kutné Hory. 

Kutná Hora patřila ve středověku mezi 

nejbohatší města v Českém království a po 

Praze byla druhým největším městem v zemi. 

Za panování přemyslovského krále 

Václava II. bylo započato s ražbou 

stříbrného pražského groše ve 

Vlašském dvoře. Stříbrné doly byly 

uzavřeny na počátku 18. století. Poté 

význam města upadal a další rozkvět 

nastal až s příchodem železnice a 

průmyslové revoluce (tabákovka v 

klášteře Sedlec, ČKD aj.). 
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PŘEDŠKOLÁCI Z MŠ 

KINDERGARTEN NA NAŠÍ ŠKOLE 

Již několikátým rokem spolupracujeme s MŠ KinderGarten.  Ve středu 15.11. se do třídy 1.B 

přišli podívat předškoláci z této MŠ.  V rámci spolupráce se snažíme nabídnout dětem 

i rodičům různé aktivity, které podpoří bezproblémový přechod mezi MŠ a ZŠ. Děti si mohly 

vyzkoušet různé činnosti, které je ve škole čekají. Domů si odnesly na památku zajíce. 
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VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ 

RADY 

Dne 21.11.2017 proběhly v naší škole volby do školské rady na období 2018-2020. Ze čtyř 

kandidátů z řad zákonných zástupců žáků byly zvoleny: PharmDr. Marta Kočová, která získala 

159 platných hlasů, a Mgr. Jiřina Rygerová, která obdržela 136 platných hlasů. Nová školská 

rada začne pracovat od 1.1.2017. Jménem školy děkuji všem kandidátům a voličům za účast v 

těchto volbách. 

 

DIVADLO KOUZEL 

Ve čtvrtek 23. listopadu se žáky 1. A a 1. B vydali na první společný výlet. Naším cílem bylo 

Divadlo kouzel Pavla Kožíška, jelikož nás celým rokem ve třídě provází „pohádkové učení. Na 

děti čekala kouzelnická vánoční show.  Samozřejmě nemohlo chybět i focení 

s kouzelníkem Pavlem Kožíškem. 
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ADVENT V 2.A  A  2.B 

V pátek 1. prosince se děti z obou tříd sešly na chodbě. Překvapil je tam veliký adventní 

kalendář, který skrývá překvapení na každý den. Předvánoční čas s ním bude rychle utíkat... 
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TVOŘÍ CELÁ RODINA 

Ve čtvrtek 30. listopadu se v naší škole konala akce - Tvoří celá rodina (Adventní dílna). 

Dílna byla určena pro rodiče s dětmi, kteří vytvářeli adventní věnce a svícny. 

Děkujeme všem zúčastněným za příjemnou atmosféru. Obzvláště bychom chtěli vyzdvihnout 

aktivní přístup tatínků na akci.  
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KROUŽEK MALÝ CHEMIK 

13.prosince prvostupňové děti zakončily pokusy s indikátory tento rok kroužku Malý chemik. 

U stromečku dostaly zasloužený malý dáreček. Paní ředitelka zahlédla nadšené fotící se děti 

a zeptala se, kdo by se chtěl jednou stát chemikem. Téměř všichni se přihlásili. Zdá se, že oboru 

chemie vyrůstá nová generace a že naši přední profesoři a docenti se přece jen dočkají nástupců, 

kteří se chemie nebojí. Naše děti totiž zjistily, že je to velmi zajímavá a praktická věda. Od 

nového roku začneme zkoumat kovy. Vyrobíme si v laboratoři třeba měď a stříbro. 

Vyzkoušíme, jestli kovy mohou hořet a jestli voda jen hasí, nebo naopak může něco vznítit. 

Začínáme už 10. ledna! 
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19. VÝLET TK - MĚLNÍK 

V sobotu 9. prosince 2017 jsme se vydali na poslední výlet v tomto roce. Tentokrát jsme 

navštívili středočeské město Mělník, které, jak víme z vlastivědy, leží na soutoku Labe 

a Vltavy. 

Po přesednutí na nádraží ve Všetatech jsme dojeli do Mělníka. Odtud jsme se vydali vzhůru k 

centru tohoto města. Středověké město vzniklo ve 2. polovině 13. století na ostrožně nad 

Labem. Prvním zastavením byla známá kostnice v kryptě kostela sv. Petra a Pavla, kde jsou 

pozůstatky 10 až 15 tisíc osob. Následně jsme se přesunuli k paní průvodkyni do samotného 

gotického chrámu, který byl barokně upraven. Nejzajímavější prohlídkou bylo mělnické 

podzemí, do kterého jsme se vydali z městského infocentra. Podzemí sloužilo mělnickým 

měšťanům jako sklad potravin, útočištěm před obléhateli během nekonečných válek 

středověku, skladem vína a především jako zdroj vody (nejširší studna v ČR = 4,543 m). 

Zajímavá je i historie Mělníka - žil zde slovanský kmen Pšovanů (odtud i původní název města 

- Pšov). Mělník byl oficiálním sídlem českých kněžen (kněžna Ema - Emma Regina) 

a královen a patřil mezi věnná města. První známá česká kněžna Ludmila (manželka Bořivoje 

Přemyslovce) byla spojována s Pšovany. Mělnicko patří mezi vinařské oblasti, známé je víno 

Ludmila a nejstarší česká vinařská škola. 

Po zajímavé prohlídce jsme se šli podívat na soutok našich největších řek - Labe a Vltavy. Při 

krásném a slunečném počasí bylo vidět daleko do Polabské nížiny, na horu Říp a vzdálené 

České středohoří. Sladkou tečkou tohoto výletu byla cukrárna, vánoční trh na náměstí a pizza 

pod Pražskou bránou. 

Zpáteční cestu nám zpříjemňovala přicházející zima - padání sněhu. 

Krásný adventní čas, pěkné prožití Vánoc a šťastný nástup do nového roku 2018 vám přejí 

průvodci Jan Trávnický a Soňa Müllerová. 
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PŘEDVÁNOČNÍ NÁVŠTĚVA 

PŘEDŠKOLÁKŮ Z MŠ 

KINDERGARTEN 

Již podruhé v tomto školním roce navštívili kamarádi z MŠ KinderGarten naše žáky 

z 1.B.  Prvňáčci pro ně měli připravené vánoční pásmo plné básniček, zahráli jim divadlo, 

zatancovali na známou pohádku Mrazík. I předškoláčci ukázali, co se pěkného o Vánocích 

naučili. Nakonec si všichni společně zazpívali koledy a vyrobili si andělíčka.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

92 

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ PRO 

SENIORY 

Žáci z 1. B společně se svými staršími kamarády z 5.A navštívili 20. prosince DPS 

Na Radouči v Mladé Boleslavi. Pro babičky a dědečky si připravili vystoupení plné písniček 

a básniček. Nechyběla hra na kytaru a divadlo. Společně se seniory si zazpívali vánoční koledy. 

Děti obdarovaly přítomné malým dárečkem v podobě vánočních přáníček a popřály každému 

veselé Vánoce. To vyčarovalo nejeden úsměv na tváři.  
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DOPRAVNÍ VÝCHOVA NÁZORNĚ 

A PRAKTICKY 
 

Dopravní výchova názorně a prakticky – zapamatovat si navždycky 2, 13.12.2017 

Každý den nás čeká cesta do školy, na kroužky, tréninky či za zábavou – pěšky, autem nebo na 

kole. A to za každého počasí, v zimě ráno i večer za tmy… Co dělat, abychom se domů vrátili 

v pořádku a nezranili se nejen cestou, ale i při našich oblíbených sportech? A jak si poradit nebo 

jak pomoci druhým, když se něco stane? 

Ve středu 13.12.2017 proběhla pro žáky 3. až 5.ročníků  beseda Dopravní výchova. Díky 

podpoře společnosti ŠKODA AUTO a. s. nám radily lektorky primární prevence dětských úrazů 

Ing. Martina Vítů a Mgr. Hana Torresová, které díky materiální podpoře Norských fondů, 

Nadačního fondu KOLEČKO, ve spolupráci s Thomayerovou nemocnicí v Praze připravily 

seriál interaktivních seminářů pro žáky 1. stupně vybraných ZŠ v okresech Nymburk a Mladá 

Boleslav. Nestačí se jen připoutat v autě nebo vzít si cyklistickou helmu, je třeba udělat to 

správně! Žáci se seznámili s důležitými prvky jak se chovat bezpečně na kole nebo v automobilu 

na cestách, jak předcházet některým nebezpečným situacím, aby nedošlo k vážným 

zraněním.  Výuka byla pro žáky zajímavá a velmi přínosná. Mohli si některé věci osobně 

vyzkoušet. Shlédli crash videa s ukázkami, co se může stát při nepoužití bezpečnostních pásů 

v automobilu. Při názorné praktické ukázce si žáci vyzkoušeli i přesné použití autosedaček, 

podsedáků, ale i jak se správně připoutat a nastavit bezpečnostní pásy. Při názorné besedě při 

jízdě na kole si žáci přesně probrali ukázkové situace na silnici. Vyzkoušeli si, jak přesně 

používat a nasadit si cyklistickou helmu. Zdůrazněna byla i použitelnost reflexních prvků na 

oblečení i použití reflexních pásků, které žáci po přednášce dostali. Zajímavé a přínosné bylo 

zapojení žáků do činností.  

Žáci i pedagogové se dozvěděli mnoho zajímavých i přínosných informací. Velice rádi bychom 

celému lektorskému týmu rádi poděkovali za zajímavé dopolední vyučování pro žáky. 

Projekt „Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů v Traumacentru 

Thomayerovy nemocnice“ NF-CZ11-OV-1-022-01-2014 

Podpořeno grantem z Norska  Supported by a grant from Norway 
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KORÁLKOVÁNÍ - HVĚZDA 

 

Vánoční dílna proběhla v poslední předvánoční den před třídní besídkou. 

Pod vedením paní učitelky Moniky Vortelové si žáci vyráběli na drátovou kostru korálkovou 

hvězdu a na paměťový drát náramek. 
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BRUSLENÍ SPORTOVNÍCH TŘÍD 

 

Sportovní třídy naší školy -1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B a 3.B  - měly další výuku bruslení na zimním 

stadionu. Učily se jízdu vpřed a vzad, obloučky, brždění... Na závěr si zahrály hry na ledě.  
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20. VÝLET TK – 

"KRÁLOVSKÉ MĚSTO NA LABI" 

NYMBURK 

V neděli 7. ledna 2018 se zájemci o turistiku a milovníci poznávání krás naší vlasti vypravili 

do středočeského okresního města Nymburka. Po vystoupení ve stanici Nymburk - hlavní 

nádraží jsme došli k prvnímu zastavení výletu na Palackého třídě, kde jsme si prohlédli reliéf 

české královny Elišky Přemyslovny, které se dostalo úkrytu nymburských hradeb v roce 1310, 

a to při útěku z Prahy. 

Středověké královské město Nymburk bylo založeno v roce 1275 králem "železným a zlatým" 

Přemyslem Otakarem II. na soutoku Labe a Mrliny. Nicméně osídlení ostrožny nad Labem je 

známé již z doby bronzové a železné. Při cestě k Postřižínskému pivovaru jsme zhlédli bývalou 

katovnu, vodní příkopy Velké a Malé Valy a v nich žijící nutrie, zbytky středověkých hradeb, 

vodní elektrárnu a Hrabalovu vilu na Zálabí. Příjemnou a zajímavou prohlídku nám 

zprostředkovali v Postřižinském pivovaru, kde správcoval otec známého spisovatele Bohumila 

Hrabala (1914 - 1997). 

Po prohlídce se turisti přesunuli do Vlastivědného muzea Nymburk, kde jsme viděli výstavu 

věnovanou nymburskému školství v minulosti, stálou expozici na paměť Bohumila Hrabala, 

historii vývoje železniční dopravy v Čechách a v Nymburce a vývoji města Nymburka. 

Tečkou výletu byla cukrárna Fiala na náměstí Přemyslovců a samozřejmě nákup turistických 

vizitek a suvenýrů v místním infocentru. Poté jsme se již vrátili zpět k vodním příkopům, staré 

vodárně, prohlédli si místní budovu gymnázia, považovanou za nejkrásnější gymnaziální 

stavbu na území Rakousko - Uherska, prošli kolem bývalé železničářské kolonie a došli 

k nádraží, kde byla poslední společná fotka. 

Výletu se zúčastnilo neuvěřitelných 40 osob. 

  

Mgr. Jan Trávnický a Mgr. Soňa Müllerová, průvodci 
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MALÝ CHEMIK V NOVÉM ROCE 

Děti z kroužku Malý chemik se již podruhé sešly v roce 2018. Tentokrát pozorovaly 

rozpouštění  hořčíkových hoblin. Vlastnostmi kovů se budeme zabývat i v následujících 

experimentech. Některé pokusy si můžete vyzkoušet i doma.  Buďte však opatrní. Chemickým 

přeměnám rozumí jen opravdový chemik. A ten náš malý chemik, ačkoliv je ještě malý, brzy 

vyroste ve velkého a žádaného technika nebo vědce. 
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KERAMICKÁ DÍLNIČKA PRO 

PŘEDŠKOLÁKY 

Zpráva pro děti, které se zúčastnily Keramické dílničky pro předškoláky. Vaše výrobky jsou 

hotové a můžete si pro ně do školy přijít. Večerníček se na vás už těší, moc se vám povedl. 

Kf.  
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HOKEJOVÝ" TURNAJ UKONČIL 

PROJEKT OLYMPIJSKÉ HRY 

Děti z 2. A a 2. B bojovaly za své státy ve florbale. Zlaté medaile vybojoval tým Švédska.   
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KARNEVAL NA LEDĚ 

Naše sportovní třídy 1. A, 1.B , 2.A a  2.B se ve středu 21.února rozloučily s ledem. 

Na ledové ploše se objevili čertíci, rytíři, princezny, ježibaby, piráti.... Děti si zasoutěžily na 

stanovištích, pak si pořádně zatancovaly. Také dostaly diplom a sladkou odměnu. V bruslení 

budou zase pokračovat v květnu a červnu na kolečkových bruslích, na ledě pak v dalším 

ročníku. 
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ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY 2018 

Žáci 2. A a 2. B měli projekt k  ZOH. Ve čtvrtek 8. 2. před zahájením ZOH si vylosovali skupiny 

a stát, který budou během ZOH sledovat. Každý den plnili různé úkoly. Každý stát měl na 

chodbě své okno, kde děti doplňovaly zajímavosti, výsledky, obrázky. Poslechly si hymnu 

svého státu, nakreslily vlajku…Každý den sledovali získávání medailí svého státu. 

Ve čtvrtek 22. 2. se všichni sešli v tělocvičně a soutěžili o medaile ve třech upravených 

disciplínách. Byl to skok na lyžích, biatlon a curling. V pátek projekt zakončil „hokejový“ 

turnaj. Zvítězilo Švédsko. Na závěr byla vyhodnocena i vyzdobená okna se zajímavostmi. 

Všichni žáci si projekt užili. 

 

 



 

 

104 

21. VÝLET TK 

„PO JIZEŘE DO KRKONOŠ“  

A HARRACHOVA 

V sobotu 17. února 2018 se konal tradiční výlet turistického kroužku. Tentokrát jsme navštívili 

horské městečko na hranici s Polskem – Harrachov, které leží v západní části Krkonoš a je 

střediskem rekreace a zimních sportů. 

Brzké vstávání a nástup chřipky neodradilo 24 turistů, kteří nasedli u Bondy na vlak a opustili 

stanici Mladá Boleslav – město. Tentokrát byla cesta zajímavá a několikrát se i přestupovalo: 

Mladá Boleslav – hlavní nádraží, Turnov, Železný Brod, napojení na spoj od Liberce 

v Tanvaldě a konečně autobusový přípoj v Harrachově. 

První cesta vedla k Mumlavskému vodopádu na potoku Mumlava, jež je hranicí Jizerských hor 

a Krkonoš. Za krátkou dobu a po zdolání kluzké lesní cesty se nám naskytl úchvatný pohled na 

tento krkonošský vodopád s až 12ti metrovými skalními bloky a nyní v zimě částečně 

zamrzlými. Na zpáteční cestě jsme potkali několik běžkařů, mezi kterými se děti klouzaly dolů 

po ledové skluzavce. 

Další zastavení bylo v Domě přírody Šindelka, kde je k prohlídce péče o přírodu v našich 

nejvyšších horách. Nedílnou součástí je i ukázka myslivosti a péče o lesní společenství. 

Poté jsme prošli městečkem Harrachov a vydali se k poslednímu třetímu zastavení. Čekala na 

nás exkurze v nejstarší a nepřetržitě fungující sklárně na světě, která je historicky doložena od 

roku 1712 – Sklárna Novosad a syn Harrachov. Prohlédli jsme si tradiční výrobu skla, brusírnu 

a skleněné výrobky, které putují na náš domácí, ale i zahraniční trh. Následně dospělí ochutnali 

i pivo z místního minipivovaru a nakoukli jsme i do muzea skla, kde je největší ucelená sbírka 

skla v ČR s víc jak 5000 exponáty vyrobenými v jedné sklárně. Sladkou tečkou byla cukrárna 

v objektu sklárny. Poté jsme se vydali na autobus a odjeli k železniční stanici Harrachov a 

nasedli na vlak přijíždějící z polské strany Krkonoš. 

Zpáteční cesta nám ubíhala již v poklidu rychlíkem z Tanvaldu na Prahu. Všichni vyluftovaní 

a příjemně unaveni, v klidu oddychovali, sledovali přírodu kolem a následnou reklamu na další 

výlety turistického kroužku. 
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S pozdravem a na další společné zážitky se těší průvodci Mgr. Jan Trávnický a Mgr. Soňa 

Müllerová. 
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LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 

Od pondělí 12. 3. do pátku 16. 3. 2018 se uskutečnila tradiční sportovní akce – lyžařský výcvik 

pro žáky tříd 7. A a 7. B. Žáci sedmiček tentokrát vyrazili do horského centra Paseky nad 

Jizerou, které leží na rozhraní Krkonoš a Jizerských hor v okrese Semily. 

Sedmáci pod vedením učitelů Rudolfa Hofmana, Jany Kyptové a Jana Trávnického se seznámili 

s teorií základních lyžařských pohybových dovedností a všeobecnou lyžařskou průpravou, 

rozšířili si učivo zeměpisu a dějepisu o pohoří Krkonoše a osídlení podhorských oblastí Čech. 

Praktická výuka lyžování probíhala ve Skiareálu Paseky nad Jizerou 

na rozlehlých stráních s deseti kilometry upravených sjezdových tratí různé náročnosti. 

Ubytování a stravování bylo zajištěno v horské chatě Na Perlíčku, lidově zvané Prdek. Odtud 

jsme každodenně vyjížděli na sjezdovku a zpět se opět vraceli přímo z jedné modré sjezdové 

tratě. Ve středu se konala i procházka na vrch Hvězda (959 m n. m.) na jednu z nejstarších 

rozhleden Krkonoš – Štěpánku. 

Pro žáky byl připraven i kulturní program při společných večerech v podobě soutěží, zpívání 

za doprovodu kytary, pěvecké soutěže Superstar, vystoupení žáků a diskotéky. 

Všichni si pobyt na horách a lyžařském výcviku užili a budou jistě na něj dlouho vzpomínat. 

Mgr. Rudolf Hofman, Mgr. Jana Kyptová, Mgr. Jan Trávnický 
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22. VÝLET TK 

"ZA JARNÍ PŘÍRODOU DO PEKLA" - 

ČESKÁ LÍPA, ÚDOLÍ PEKLO, 

ZAHRÁDKY 

V neděli 18. března 2018 se uskutečnil 22. výlet turistického kroužku a to na téma „Za jarní 

přírodou do Pekla.“ Jarní probouzení přírody bylo přerušeno dalším nástupem „Paní Zimy,“ 

kdy jsme se probudili do tzv. ledového 

dne, přesto se sešlo 28 turistů. 

Jako obvykle začal turisťák ráno na 

železniční stanici Mladá Boleslav – 

město a odjeli jsme směrem na 

Českou Lípu. Navštívili jsme 

severočeské město Českou Lípu, kde 

jsme se podívali k vodnímu hradu 

Lipý u řeky Ploučnice a zastavili se 

hned v cukrárně Justin. 

Po krátkém mlsacím zastavení pokračoval pochod na náměstí, k Vlastivědnému muzeu 

a galerii, které sídlí v bývalém augustiánském klášteře a zpět k řece Ploučnici. 

Turistická červená stezka nás zavedla k Robečskému potoku, kde začíná národní přírodní 

rezervace Peklo. Přes čtyři kilometry dlouhé údolí je lemováno pískovcovými skalami, převisy, 

jeskyňkami a skalními byty. Zejména děti byly nadšené ze skalního tunelu 

a dřevěných chodníků a lávek, které celé údolí protínají. Během pochodu jsme hledali první 

jarní bledule zasypané ve sněhu. Výlet byl zakončen v městečku Zahrádky, kde jsme si 

u osady Karba prohlédli typické dřevěné roubenky českého pohraničí, železniční viadukt (trať 

Česká Lípa – Úštěk – Litoměřice) a zámek s anglickým parkem. Poté jsme se vydali 

k místnímu nádraží a odjeli zpět do České Lípy k přestupu na osobní vlak na Mladou Boleslav. 
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NOC S ANDERSENEM 

Již tradičně se naše škola zapojila do akce Noc s Andersenem. Ta se koná u příležitosti 

Mezinárodního dne dětské knihy, který symbolicky připadá na 2. duben, den výročí narození 

Hanse Christiana Andersena.  V letošním roce se jí zúčastnilo rekordních 8 tříd prvního 

stupně.  Děti prožily večer plný čtení pohádek, her, soutěží i překvapení a vyzkoušely si jaké je 

přenocovat v naší škole.  
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VELIKONOČNÍ JARMARK 

V úterý 27.3.2018 se na naší škole konal velikonoční jarmark. Žáci několik týdnů při výtvarné 

výchově a pracovních činnostech vyráběli jarní dekorace na výstavu i na stánky, nacvičovali 

vystoupení a nemohli se dočkat, kdy si budou moci vyzkoušet prodavačské dovednosti. 

Největší odměnou nám všem byl velký zájem rodičů i prarodičů.  Celé odpoledne jsme 

si společně pěkně užili a navodili jsme tak příjemnou velikonoční atmosféru. 
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MOBILNÍ PLANETÁRIUM V NAŠÍ 

ŠKOLE 

 

13. dubna v rámci celoročního projektu ŽIVLY za námi do školy přijelo mobilní planetárium. 

Zajímavých výukových programů Voda – zázrak přírody a Původ života se zúčastnily všechny 

3., 4., 6. a 7. třídy. 
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23. VÝLET TK 

„ZA KRÁSAMI ČESKÉHO RÁJE.“ 

V sobotu 14. dubna 2018 se uskutečnil další výlet turistického kroužku. Tentokrát jsme otevřeli 

a zahájili jarní sezónu v Českém ráji nedaleko Turnova, kde jsme vystoupili na nádraží 

v Dolánkách a vydali se směrem do Betlémských a Klokočských skal k zřícenině hradu 

Rotštejna.První zastavení byla Dům přírody, Dlaskův statek a jez na řece Jizeře v Dolákách. Po 

krátkém odpočinku jsme se vydali na druhý břeh Jizery k hostinci a tábořišti Zrcadlová koza. 

Odtud jsme vystoupali k obci Záholice a po červené turistické se vydali po Naučné stezce 

Klokočské skály. Krásná jarní procházka v probouzejícím se lese a pískovcová skalní města nás 

okouzlovala po celý dnešní výlet. Překrásné výhledy na Ještěd, Suché skály, vrch Kozákov 

(Ještědsko – kozákovský hřbet), vršky Jizerských hor a Krkonoš byly v dnešním slunečném dni 

fascinující. Třešinkou na dortu byla návštěva zříceniny hradu Rotštejna, kde byla zahájena 

turistická sezóna v tomto roce. Kulturní program zaujal nejen děti i dospělé: shlédli jsme 

divadelní vystoupení pohádky Jak loupežník z Podrotštejna Dobrotu sekal a co z toho všechno 

vzešlo, dozvěděli se na prohlídce o historii hradu (skalní hrad ze 13. století založený rodem 
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Markvarticů), děti si zatančili na šlechtické hostině a nakonec jsme si prohlédli výstavu 

historického oblečení z 13. až 15. století (období románského a gotického umění a kultury). 

Na zpáteční cestě si zejména děti prohlédli jeskyni Postojnu, která je největší jeskyně 

v CHKO Český ráj. Má sice malý a nízký vchod, ale velký vnitřní prostor. Zeleným dolem jsme 

došli do osady Mimoň, kde jsme nasedli do autobusu a dojeli k železničnímu nádraží v Turnově 

a k rychlíku do Mladé Boleslavi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

117 

SEMIFINÁLE 

ZPĚVÁČKA OSMÁČKA A TALENTU 

Dne 11.4. a 18.4. proběhlo na naší škole semifinále pěvecké soutěže Zpěváček Osmáček. 

Účastnilo se ho 27 sólistů, 6 dvojic a 3 trojice zpěváků z  1. stupně naší školy. 

Do finále 3. května postoupilo 6 sólistů a 5 skupin. Semifinále Talentu bylo 

12.4.  V šestnácti  vystoupeních  jsme mohli sledovat pěkné výkony – např.  hru na housle, na 

flétnu, sestavu gymnastiky, balet, tanec  i  sportovní  akrobacii  s  míčem na 

kopanou  a  florbal. Do finále postupuje 8 vystoupení. Finálový koncert bude 3.5.2018 

v tělocvičně naší školy. 
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DVĚ PRVNÍ MÍSTA V SOUTĚŽI  

O BUDOUCNOSTI VODY 

Jako každý rok se žáci prvního i druhého stupně zúčastnili soutěže ke Dni Země, kterou pořádá 

Ekocentrum Zahrada. Letošní téma bylo těžké: “Budoucnost vody - voda v budoucnosti“. 

Výstupem měl být komiks, který bude čtivý, originální a zároveň nás poučí 

o tom, že voda není samozřejmost, že je třeba si jí vážit. Naše komiksy zvítězily v konkurenci 

ostatních základních škol i gymnázia v obou věkových kategoriích. 

V sobotu 21. dubna 2018 si  přímo na Zeměfestu v lesoparku Štěpánka žáci 4.C pod vedením 

paní učitelky Mgr. Moniky Vortelové byli převzít dárkové certifikáty. První místo získali 

v kategorii pro 1. stupeň ZŠ se svým komiksem Co by kdyby. 

Ve druhé kategorii pro 2. stupeň ZŠ  1. místo obsadil tým žáků 7.A a 7.B  pod vedením Mgr. 

Simony Pardubské a Mgr. Jany Petrové s komiksem Václave, to zvládneš. 

Oba týmy se rozhodly proměnit svou výhru na dárkové certifikáty v podobě kanystrů na vodu 

pro děti v Etiopii. Za jejich rozhodnutí děkujeme a vážíme si ho. Všem blahopřejeme. 
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24. VÝLET TURISTICKÉHO 

KROUŽKU A 46. ROČNÍK 

MLADOBOLESLAVSKÉ PADESÁTKY: 

„PUTOVÁNÍ ZA VODOU“ 

 

Další výlet TK se uskutečnil díky tradiční akci Klubu českých turistů (KČT) a to 46. ročníku 

Mladoboleslavské padesátky, která měla název „Putování za vodou.“ V sobotu 28. dubna se 

skupina 17 výletníků sešla u Městského stadionu Mladá Boleslav, kde se následně 

zaregistrovala u členů KČT, převzala mapy, instrukce a požehnání p. Josefy Mašínové (členka 

a značkařka KČT), která se stala i naší patronkou. Výlet se také nesl v duchu celoročního 

projektu naší 8. ZŠ – „Živly“, který podporuje zájem o znalosti přírody a ochrany životního 

prostředí. Na prvním zastavení u Domu s pečovatelskou službou nás čekaly turistické značky a 

krátká historie KČT. KČT oslaví 11. června 2018 své 130. výročí trvání (založen v r. 1888). Od r. 

1889 začal klub tvořit hustou síť turistických značek po celém Českém království. Na dětské 

účastníky výletu proto čekalo malování turistických značek a několik informací, jak funguje 

práce značkaře v KČT a význam celého značení. Poté pochod pokračoval přes Radouč do Rokle 

a Podlázek, kde jsme podél Jizery došli až ke hradu Michalovická Putna (založen ve 13. století 

rodem Michaloviců). Po prohlídce pokračujeme po turistické trase podél Jizery a železnice do 

Debře nad Jizerou, kde nás čekala první konrola pochodu. Zde jsme si rádi poseděli, posvačili 

a připravili se na další část trasy. Přešli jsme most přes Jizeru a vydali se do Josefova Dolu 

k restauraci Pod Lipami, kde se sešlo hned několik turistů z Mladoboleslavské padesátky. 

Zpáteční cesta vedla přes Láskov, do Debře nad Jizerou, kolem restaurace Na Krajní mezi, přes 

step Radouč a syslí lokalitu zpět k Městskému stadionu. Zde náš osmikilometrový výlet byl 

zakončen. Účastníci si převzali diplom za úspěšné absolvování pochodu, zakoupili si výroční 

vizitku a rozloučili jsme se všichni společně.  

Po celý výlet nás doprovázelo krásné jarní počasí a skvělá atmosféra. 
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PROJEKT TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA 

Ve středu 25. dubna a ve čtvrtek 26. dubna proběhl na 8. ZŠ projekt „Truhlářská dílna“. Školu 

navštívili mistři odborného výcviku a žáci z SOU nábytkářského a SOŠ v Liberci. Žáci sedmých 

a osmých tříd se seznámili s prací truhlářů, dověděli se několik zajímavostí o výrobě nábytku a 

čalounických pracích. Prohlédli si dovezené ukázky (křeslo, skříňové „větráže“, lištování 

dřevěné formy aj.). Hlavní část tvůrčí dílny však patřila vlastní práci žáků. Ti si pod odborným 

vedením truhlářských mistrů vyrobili a ozdobili dřevěnou krabičku. Součástí jejich práce bylo 

nejen řezání, vrtání a lepení, ale vyzkoušeli si i potahování překližky dýhou a jiné způsoby 

zdobení. Na malém soustruhu, který s sebou vyučující z Liberce přivezli, si mohli vyzkoušet 

další způsob opracování dřeva.  Práce všechny žáky velmi zaujala, takže jim tříhodinové bloky 

rychle uběhly. Pro žáky 8. ZŠ to není poslední setkání, již nyní se plánuje jejich návštěva 

v dílnách SOU v Liberci. 

Celá akce mohla být uskutečněna díky projektu podporující výuku STEM, hrazeného firmou 

Škoda Auto a.s. 
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ZPĚVÁČEK OSMÁČEK 

 A TALENT - FINÁLE 

Ve čtvrtek 3. května  se konalo finále pěvecké soutěže Zpěváček Osmáček a Talent. Před všemi 

žáky 1.stupně  školy  v pěvecké kategorii vystoupilo  6 sólistů a 5 dvojic nebo skupin. 

Následovalo 8 ukázek talentovaných žáků. 

Mezi  sólisty zvítězila Adéla Knesplová  ze  třídy  5. A  s  písní Ewy Farné -  Boky jako skříň. 

Mezi   dvojicemi   zvítězili  žáci 2. B  třídy Martin Kvapil  a Lukáš  Bittner s písní Sofia. 

Talent vyhrála dvojice ze 4. C Matěj Škrdla a Adam Hajný s ukázkou základů fotbalového 

a florbalového freestylu. Cenu  poroty  získala  Šárka  Petrovová   ze 3. B za hru na housle. 

Ve finále jako host vystoupila bývalá žákyně školy, velmi úspěšná závodnice ve sportovním 

aerobiku, Eliška Bílková se svojí sestavou. 

Vystoupení byla velmi pěkná, všichni si koncert užili a na závěr si společně zazpívali. 
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SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ ŠKOLNÍ 

ČASOPIS ROKU 

Šéfredaktoři přihlásili školní časopis Osmínek do soutěže o nejlepší školní časopis roku 2018. 

4.5. se naši redaktoři zúčastnili vyhlášení výsledků krajského kola, které proběhlo v Praze. Náš 

časopis obdržel Ocenění poroty a v konkurenci se rozhodně neztratil. Především ve 

Středočeském kraji byla konkurence veliká. Naši redaktoři se zúčastnili zajímavých workshopů 

a odnesli si mnoho námětů a inspirace od ostatních časopisů do budoucí práce. Děkujeme 

všem redaktorům za jejich práci.                 

Simona a Ondřej Pardubští, šéfredaktoři časopisu Osmínek 
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ZEMĚPISNÁ PŘEDNÁŠKA 

Po roce na naši školu opět zavítal cestovatel Tomáš Kubeš, který nám vyprávěl zážitky ze svých 

cest. Mladší ročníky se projely Evropou, na starší čekala dobrodružná cesta na Novou Guineu. 

Cestovatel navštívil velmi málo civilizovanou zemi, kde mu šlo často i o život a po 

několikatýdenní cestě pralesem navštívil stromové lidi a lidojedy. Vyprávění bylo velmi 

poutavé, doprovázené filmy a fotografiemi.  
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EXKURZE DO PRAHY 

31.5. se tři nejstarší třídy naší školy zúčastnily exkurze do Prahy. Navštívili jsme vrch Petřín, 

Malou Stranu, Karlův Most, Staroměstské náměstí a obchodní dům Paladium. Během 10 km 

dlouhé cesty žáci plnili rozmanité úkoly: zeměpisné (použitích mapových aplikací), jazykové, 

kdy měli za úkol pohovořit s cizincem i výtvarné. Akce se podařila a všichni si přivezli spousty 

pěkných zážitků.         Ondřej Pardubský 
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SPORTOVNÍ DEN 2018 

Žáci prvního stupně naší školy navázali na tradici a pod vedením svých učitelů změřili síly 

v několika atletických disciplínách - sprint, vytrvalostní běh, hod, skok daleký, štafeta. Soutěž 

pro děti připravil p.učitel Hofman - učitel TV - s dalšími učiteli a žáky druhého stupně - kteří se 

obstojně zhostili funkce rozhodčích. Počasí vyšlo, nálada byla výborná, některé výsledky 

překvapivé, snaha sportovců neskutečná. Všichni si sportovní klání náležitě užili a už jistě 

trénují na další ročník. 
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KROUŽEK ZUMBA 

 

Ve středu 30.5.2018 se rozloučili se svým kroužkem ZUMBA žáci prvního stupně. To, co se za 

rok naučili, předvedli svým rodičům i dalším příbuzným. Zdařilá vystoupení všichni ocenili 

potleskem. Odměnou všem účastníkům kroužku byly medaile za výdrž, snahu a pěkné taneční 

i sportovní výkony. 
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DRUŽICE MAGION  

NA NAŠÍ ŠKOLE 

Dne 6. 6. 2018 proběhla na 

naší škole velmi zajímavá 

přednáška o historii 

vesmírného výzkumu v naší 

republice. Přednášející, Ing. 

Jaroslav Vojta z Ústavu fyziky 

atmosféry AV ČR, seznámil 

žáky s počátky vesmírného 

výzkumu u nás  

a s podrobnostmi 

provázejícími  tento výzkum, 

do kterého byl již od jeho 

začátku aktivně zapojen. Po 

úvodní přednášce si mohli 

žáci zblízka prohlédnout naši 

první družici MAGION 1 a 

některé součástky z jejich 

následovníků - Magionu 2 a 

dalších. Pan Vojta ochotně 

odpovídal na všetečné dotazy žáků, občas přidal i některé zajímavosti, jako například důvod, 

proč je družice potažena zlatými plátky, proč jsou některé součástky v ní potažené pryží, jaký 

je nejlepší způsob uvolňování šroubů při oddělování družic od nosného modulu atp. Celá 

přednáška byla realizovánav rámci projektu podpory vzdělávání v oborech STEM (věda, 

technika a technologie, matematika) financovaného ŠKODA AUTO a.s. 


