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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 – pedagogická zástupkyně 
Jana Augustinová – ekonomická zástupkyně 
Dana Uhlířová – vedoucí učitelka MŠ 
 

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

Přehled hlavní činnosti školy 

(podle zřizovací listiny) 

a) Poskytování předškolního vzdělávání, základního 

vzdělávání, výchovy, zájmového vzdělávání, školního 

stravování a rekreace žáků v souladu se zákonem š. 

561/2004 Sb. 

b) Poskytování závodního stravování v souladu 

s vyhláškou č. 84/2005 Sb. 

c) Využívání majetku pro potřeby výchovné, vzdělávací, 

kulturní, sportovní a jiné. 

Projednáno poradou 

pedagogických pracovníků dne 
1. 10. 2013 

Projednáno a schváleno školskou 

radou dne 
14. 10. 2013 
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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 

českého jazyka, matematiky a výuku cizích jazyků. Ve volitelných předmětech si žáci mohli 

vybrat z nabídky tenis, další cizí jazyk, informatika, výtvarné techniky, cvičení  

z přírodovědných předmětů a domácí nauky. 

Vzdělávací program Třídy 

Školní vzdělávací program „Rozkvetlá škola“ Všechny třídy školy 
 

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět  

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 
Cizí jazyk (anglický nebo německý) 
Konverzace v cizím jazyce 

 Matematika a její aplikace Matematika 
 

Informační a komunikační technologie Základy informatiky 

Člověk a jeho svět  

Člověk a společnost Dějepis 
Občanská a etická výchova 

Člověk a příroda Chemie 
Fyzika 
Přírodopis 
Zeměpis 

Umění a kultura Hudební výchova 
Výtvarná výchova 
 

Člověk a zdraví Zdravý životní styl 
Tělesná výchova 
  

Člověk a svět práce Praktické činnosti 

Doplňující vzdělávací obory Tenis 
Informatika a výpočetní technika 
Cvičení z přírodovědných předmětů 
Výtvarné techniky 
Německý jazyk 
Domácí nauky 
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Tabulka: Školní vzdělávací program „Rozkvetlá škola“ 

V tabulce jsou uvedeny hodinové dotace předmětů v ročnících. Modře vyznačená pole 

obsahují dotaci povinných předmětů, žlutě vyznačené jsou dotace volitelných a nepovinných 

předmětů. 

Předmět 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. CELKEM 

Český jazyk 9 10 9 7 7 4 4 4 5 59 
Cizí jazyk (AJ, Nj)   3 3 3 3 3 3 3 21 

Dějepis      2 2 2 2 8 
Občanská  a etická výchova      1 1 1,5 1,5 5 

Matematika 4 5 5 5 5 4 4 4 4 40 
Fyzika      2 1 2 1 6 

Chemie        2 2 4 
Přírodopis      2 2 2 2 8 

Přírodověda    2 2     4 

Vlastivěda    2 2     4 
Zeměpis      2 2 2 2 8 

Prvouka 2 2 3       7 
Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 2 2 1 1 13 
Praktické činnosti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Zdravý životní styl      1 1   2 

Konverzace v Nj        1 1 2 

Základy informatiky     1     1 
Konverzace v Aj        1 1 2 

Cvičení z českého jazyka         1 1 
Cvičení z přírodovědných 
předmětů 

     1 1 1 1 4 

Domácí nauky         1 1 

Informatika a výpočetní 
technika 

     1 1 2 2 8 

Výtvarné techniky         1 1 
Tenis - volitelný         3 3 

Tenis - nepovinný  1 1 1 1 1 1 1  - 

CELKEM 20 22 25 25 26 29 30 32 31 240 

3. Personální zabezpečení činnosti školy 
 Ve školním roce 2012/2013 pracovalo ve škole 40 zaměstnanců. 

Fyzické a přepočtené osoby  
 Úsek školy  Počet fyzických/přepočtených osob  

 Pedagogičtí pracovníci 32/20,8 

 Hospodářský úsek 8/7,3 
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3.1. Pedagogičtí pracovníci – základní škola 

Pedagogičtí pracovníci, kteří vyučovali ve školním roce v ZŠ 

TITUL PŘÍJMENÍ JMÉNO APROBACE VYUČUJE TŘÍDNÍ 

Mgr. Benešová Blaženka Tv  Tv,Do, Pč 9.B 

Mgr. Buršíková Vlasta F,M  M,F, 7.B 

Mgr. Čupíková Zdena 1ZŠ,Aj  Aj, KAj  

Mgr. Dorčáková Miloslava 1ZŠ  1.st. 3.A 

Mgr. Dufková Marie 1ZŠ  1.st. 2.B 

Hošková Drahoslava   Aj, KAj  

Mgr. Houštecká Jitka 1ZŠ  Vl, Vv – 1.st.  

Bc. Trávnický Jan,  DiS.  D,Tv+ 1st 4.A 

Mgr. Kaplanová Jana 1ZŠ  1.st. 2.A 

Ing. Kamínek Jiří Bi, F, uč. odb. př., Ch P, F, M, CVP 6.B 

Mgr. Klímová Jana 1ZŠ  1st., Hv -2.st. 4.B 

Mgr. Kofroňová Lenka 1ZŠ  1st. 1.A 

Mgr. Kučerová Milena Čj,On  Čj, Pč  

Maroušek Martin   Tenis, Tv  

Mgr. Michalcová Zdeňka 1ZŠ,  In, Hv,   

Mgr. Ottomanská Věra M,On,  OEV  

Mgr. Pardubská Simona Bi,M,  M,P, CVP 7.A 

Mgr. Pardubský Ondřej Nj,Z,  Nj,Z, Aj 8.A 

Pavlíček Jiří   In, IVT  

Mgr. Petrová Jana Čj,Vv,  Čj,Vv, VT 6.A 

Mgr. Skalická Dagmar 1ZŠ  1.st. 1.B 

Mgr. Valentová Romana Aj,Rj,Z,  Aj  

PaedDr. Vávrová Dana 1ZŠ,  1.st. 4.A 

Mgr. Verflová Alena Čj,On,  Čj,OEV 9.A 

Skramuská Iveta vychovatelství Tv – 1.st.  

Fillnerová Šárka vychovatelství Hv, Tv– 1.st.  

Beránková Jaroslava vychovatelství Vv – 1.st.  

 

 

 

3.2. Pedagogičtí pracovníci – školní družina 

Vychovatelky školní družiny  

PŘÍJMENÍ JMÉNO ZAŘAZENÍ 

 Beránková Jaroslava  vychovatelka 

 Fillnerová Šárka  vychovatelka  

 Skramuská Iveta  vedoucí vychovatelka  
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3.3. Pedagogičtí pracovníci – mateřská škola 

Učitelky mateřské školy 

PŘÍJMENÍ JMÉNO ZAŘAZENÍ 

Černíková Miloslava učitelka 

Nastoupilová Lucie učitelka 

Sokolová Jarmila učitelka 

Uhlířová Dana vedoucí učitelka  

 

3.4. Odborná kvalifikace - pedagogičtí pracovníci základní školy 

Kvalifikace Počet 

Splňuje požadavky 27 

Vysokoškolské vzdělání bez pedagogické 
způsobilosti 

0 

Vyšší odborné s pedagogickým minimem 0 

Jiné 5 

 

3.5. Odporná kvalifikace - pedagogičtí pracovníci mateřské školy 

Kvalifikace Počet 

Splňuje požadavky 3 

Bez odborné způsobilosti 1 

3.6. Věkové rozložení pedagogických pracovníků školy 

Věk ZŠ 

 Do 30 let 1 

 Do 40 let  4 

 Do 50 let 7 

 Do 60 let 18 

 Nad  60 let 2 

 Průměrný věk 49,6 

3.7. Údaje o nepedagogických pracovnících školy 

Provozní zaměstnanci  
 PŘÍJMENÍ JMÉNO  ZAŘAZENÍ 

 Augustinová Jana  zástupce ředitele ekonomický  

 Hradcová Helena  mzdová účetní 

 Koloc Břetislav  školník od 1.3.2013 

 Seglová Ivana  administrativní pracovnice 

 Scheufler Pavel  školník do 28.2.2013 

 Švachová Jarmila  uklízečka  

 Korychová Jarmila  uklízečka  

 Vostalová Václava  uklízečka  

  



 
 

7 

4. Počty žáků a údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném 

přijetí do školy 
Zápis do 1. ročníku se uskutečnil ve dnech 8. a 9. února 2013. Zapsáno bylo 63. Žádost  

o odklad podali rodiče 10 žáků.  Odklady byly kladně vyřízeny v průběhu 2. pololetí školního  

roku 2013 po předložení doporučení lékaře, SPC nebo PPP.  

 K 28. 6. 2013 navštěvovalo naši školu 312 žáků. 

třída chlapci děvčata žáků Třídní učitel 

1.A 8 9 17 Mgr. Lenka Kofroňová 

1.B 7 11 18 Mgr. Dagmar Skalická 

1. ročník 15 20 35  

2.A 9 10 19 Mgr. Marie Dufková 

2.B 8 13 21 Mgr. Jana Kaplanová 

2. ročník 17 23 40  

3.A 15 8 23 Mgr. Miloslava Dorčáková 

3. ročník 15 8 23  

4.A 6 9 15 PaedDr. Dana Vávrová 

4.B 10 7 17 Mgr. Jana Klímová 

4. ročník 15 16 32  

5.A 11 12 23 Bc.    Jan Trávnický, DiS. 

5.B 11 9 20 Mgr. Oto Rosák 

5. ročník 22 21 43  

6.A 9 6 15 Mgr. Jana Petrová 

6.B 8 9 17 Ing.   Jiří Kamínek 

6. ročník 17 15 32  

7.A 9 13 22 Mgr. Simona Pardubská 

7.B 8 9 17 Mgr. Vlasta Buršíková 

7. ročník 17 22 39  

8.A 15 12 27 Mgr. Ondřej Pardubský 

8.ročník 15 12 27  

9.A 7 14 21 Mgr. Alena Verflová 

9.B 8 12 20 Mgr. Blaženka Benešová 

9. ročník 15 26 41  

celkem 149 163 312  

1. stupeň 85 88 173  

2. stupeň 64 75 139  

 

 Zápis do mateřské školy se konal dne 4. 4. 2013. Žádost podalo 48 dětí, přijato bylo 28 dětí. 
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5. Hodnocení žáků 
 Žáci byli hodnoceni na vysvědčení známkou, slovní hodnocení bylo využito u žáků  

s SPU. V průběhu školního roku bylo využíváno různých forem hodnocení, a to jak 

sumativního, tak i formativního. Učitelé pracovali individuálně s žáky se specifickými 

poruchami učení a se žáky nadanými. V poslední době přibývají ve škole, stejně jako v dalších 

školách, žáci z cizojazyčného prostředí. I s těmi bylo nutné pracovat individuálně  

a přizpůsobit formy hodnocení úrovni jejich znalosti českého jazyka. Ti, kteří pobývali na 

území ČR jen krátce, nebyli z českého jazyka hodnoceni. 
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6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
 Ve školním roce 2012/2013 bylo preferováno školení pedagogického sboru  

v prostorech školy.  Takto bylo provedeno školení pro obsluhu nově zakoupených 

interaktivních tabulí. Dále dle potřeby školy byli učitelé vysíláni na individuální školení, např. 

doškolovací kurz instruktorů lyžování, školení ekonomické zástupkyně v oblasti nových 

právních předpisů a pracovních cest. Posledním druhem byly absolvované semináře 

iniciované ze strany jednotlivých učitelů dle jejich potřeby. 

Jednalo se o následující druhy studia: 

 Funkční studium pro ředitele škol a školských zařízení, 

 školení pro obsluhu nově zakoupených interaktivních tabulí a softwaru (zdarma – 

součást smlouvy), 

 školení učitelek anglického jazyka (bezplatná školení), 

 školení v systému Bakaláři, 

 doškolovací kurz instruktorů lyžování, 

 školení ekonomické zástupkyně v oblasti nových ekonomických právních předpisů, 

 školení pro učitele – Pedagog bezpečného internetu, 

 individuální vzdělávání - nové metody pedagogické práce, didaktika vzdělání. 

 

Jméno, příjmení Vzdělávací akce Vzdělávací instituce 

Lucie Nastoupilová Stidium střední pedagogické 

školy 

Střední pedagogická škola - 

Beroun 

Bc. Jan Trávnický SPPG – učitelství 1. Stupeň UJAK Praha 

Mgr. Jitka Houštecká Studium pro ředitele škol  

a školských zařízení 

Vzdělávací institut 

Středočeského kraje 

Mgr. Jitka Houštecká Spisová služba Služba škole Mladá Boleslav 

Mgr. Zděňka Michalcová Školení v programech 

systému Bakaláři 

Služba škole, Mladá Boleslav 

Mgr. Zděňka Michalcová Seminář – úřad práce Úřad práce Mladá Boleslav 

Mgr. Zděňka Michalcová Školení výchovných poradců  PPP Mladá Boleslav 

Ing. JiříKamínek Doškolovací kurz instruktorů 

lyžování 

Služba škole Mladá Boleslav 

Mgr. Lenka Kofroňová Keramika, glazování  

a dekorace 

 

Jana Augustinová Účetnictví PO Klub ekonomů Praha 

Jana Augustinová Cestovní náhrady Klub ekonomů Praha 

Jana Augustinová Odborná příprava ekonomů 

škol 

Klub ekonomů Praha 

Mgr. D. Skalická,  Školení pro obsluhu nově Boxed, Praha 
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J. Houštecká,  

Z. Michalcová,  

M. Dorčáková,  

J. Petrová,  

V. Buršíková 

zakoupených interaktivních 

tabulí a softwaru 

Mgr. Zdeňka Čupíková AJ – Confirmation of 

attendance 

Oxford University Press 

Ing. J. Kamínek  

PaedDr. Dana Vávrová 

Mgr. Blaženka Benešová 

Pedagog bezpečného 

internetu 

Národní centrum 

bezpečnějšího internetu 

Ivana Seglová Spisová služba Služba škole Mladá Boleslav 

 

 

7. Zájmové vzdělávání a školní družina 

 
7.1. Školní družina 

Ve školním roce 2012/2013 byla otevřena tři oddělení školní družiny. 

Oddělení Počet žáků  Vychovatelky 

1 20 Iveta Skramuská 

2 23 Šárka Fillnerová 

3 25 Jaroslava Beránková 

celkem 68  

 

8.2. Nabídka kroužků 2012/2013 

Název kroužku vedoucí 

Keramika Mgr. Lenka Kofroňová 

Počítačový Mgr. Zdeňka Michalcová 

Pohybové aktivity Mgr. Dagmar Skalická 

Angličtina I. Mgr. Jitka Houštecká 

Angličtina II. Mgr. Jitka Houštecká 
 

8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti 
Ve školním roce 2012/2013 nebyla ve škole provedena žádná inspekční činnost. 
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9. Žáci se speciálními potřebami 
Ve škole bylo 10 žáků se zdravotním postižením a jeden se zdravotním znevýhodněním. 

Škola měla k dispozici pomůcky pro nápravu SPU (speciální učebnice, rozlišovače 

měkkých a tvrdých slabik aj.) Žáci využívali také možnosti výukových programů v českém 

jazyce. 

10. Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti 
 

Typ akce 
Počet 

zúčastněných tříd 
Poznámka (název akce, 

výsledek) 

Výuka plavání 4 první a druhé třídy 

Lyžařský výcvik 2 žáci sedmých a osmých tříd 

Sportovní lyžařský 
zájezd 

 
Přihlášení žáci druhého 

stupně 

Škola v přírodě 0 0 

Exkurze 17 
Terezín, Liberec, Nymburk, 

Praha, Kbely, Radouč, 
Michalovice Tábor, Kozákov 

Školní výlety 17 
Praha, Bezděz, Doksy, 
Šostajovice, Stránov, 

Kuňka, Poděbrady 

Zahraniční výjezdy 3 
Anglie, předvánoční 
Drážďany, Belantis 

 

10.1. Údaje o významných mimoškolních aktivitách  

        V průběhu školního roku byla realizována řada kulturních, společenských  
a sportovních akcí. Naši žáci se zúčastňovali různých soutěží (jazykové, sportovní, výtvarné, 
matematické, dopravní aj.). 

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

10.1.1.  Sportovní soutěže 

 Sportovní víceboj OVOV – postup žáka Filipa Skramuského do republikového 
finále, kde se – ač není sám atlet a soutěžil v konkurenci atletických reprezentantů 
– umístil v jednotlivých disciplínách ve středu startovního pole, 

 Okresní kolo turnaje o pohár hejtmana Středočeského kraje ve florbalu  
(2. místo ve skupině), 

 Pohár ČFbU ve florbalu (4. místo), 

 Turnaj ve vybíjené děvčat (1.místo), 

 Turnaj v bränballu smíšených družstev (3.místo), 
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 Okresní kolo v přehazované smíšených družstev (4. místo), 

 Preventan cup 2012/2013 – okresní kolo (4.místo ve skupině – dívky), 

 Mc´Donald´s Cup – okrskové kolo v kopané (3.místo), 

 Okresní kolo volejbalu (3. místo), 

 Otevřené tenisové turnaje, 

 Pravidelná účast ve školské lize. 
 
 

10.1.2.  Ozdravné pobyty a kurzy 

 Návštěva solné jeskyně (žáci 2. stupně), 

 Lyžařský kurz, 

 Lyžařský zájezd na hory. 
 

10.1.3.  Olympiády a další soutěže 

 Zpěváček Osmáček – pěvecká soutěž, 

 Matematické soutěže - školní kola soutěží:  
o Klokan, 
o Pythagoriáda,  
o Matematická olympiáda, 
o Soutěže v cizích jazycích, 
o Dějepisná olympiáda, 
o Dopravní soutěž, 
o Přírodovědné soutěže, 
o Výtvarné soutěže. 

10.1.4. Vzdělávací akce 

 Mladý muzejník – Muzeum Mladoboleslavska, 

 Návštěva hradu MB, 

 Návštěva knihovny, 

 Návštěva výstavy ve Sboru českých bratří, 

 Exkurze v Zahradě DDM, 

 Regionální vlastivědný program organizovaný SŠ Gastronomie, 

 Himaláje v Boleslavi, 

 Vojenská technika, 

 Návštěva Úřadu práce Mladá Boleslav (9.třídy), 

 Veselé zoubky (program pro 1.třídy), 

 Přednáška o Chile (2.stupeň), 

 Hasík – akce požární ochrany (1.třídy), 

 Dopravní výchova na přilehlém hřišti, 

 Pasování na čtenáře- knihovna (1.třídy), 

 Ajax – akce Policie ČR (2.ročníky), 
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 Noc s Andersenem, 

 Madagaskar – přednáška (2.stupeň), 

 Koncert LŠU, 

 Plavecký výcvik žáků 1. a 2.tříd, 

 Lekce keramiky pro děti z MŠ. 
 

10.1.5.  Další akce 

 Návštěvy divadelních představení, 

 Týden otevřených dveří, 

 Zpěváček Osmáček – dlouholetá soutěž organizovaná školou, 

 Talent – soutěž žáků školy v různých obore činnosti, 

 Dětská nota, 

 Zápis do 1.ročníku, 

 Výstava Škola mých představ – organizováno k otevření školy po rekonstrukci, 

 Čas proměn – akce pro dospívající děvčata, 

 Slunce svítí všem – divadlo hrané dětmi se zdravotním postižením, 

 Čertovské disco v družině, 

 Bubáčkovský den v prvních třídách, 

 Návštěva dětí z MŠ v prvních třídách, 

 Masopust ve škole, 

 Bruslení na zimním stadionu, 

 Karneval na ledě (1.B – třída s rozšířenou výukou TV), 

 Projekt Velikonoce (1.stupeň), 

 Festival pana Pipa – přehlídka dětských divadelních představení, 

 Projektový den k MDD, 

 Tvoření vánočních svícnů s rodiči, 

 Adventní věnce – tvoření s rodiči, 

 Slavnostní vyřazení žáků 9.tříd – Sbor českých bratří. 
 

 

11. Prevence sociálně patologických jevů 
11.1. Školní metodik prevence 

 Školním metodikem prevence byla ve školním roce 2012/2013 Mgr. Alena 

Verflová. Paní učitelka se pravidelně účastnila setkání školních metodiků prevence. 

 

11.2. Akce školy pro prevenci sociálně patologických jevů 

Škola velmi úzce spolupracovala s nadací Šance pro děti, a dále spolupracovala 

se sdružením Semiramis, zabývajícím se prevencí sociálně patologických jevů.  

 Další formou práce s dětmi v oblasti prevence byly semináře vedené zástupci 

sdružení Semiramis zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů. Další 



 
 

27 

organizací, která v rámci návštěv do výuky pracovala se žáky na téma předcházení 

sociálně patologických jevů, byla nadace Slánka. 

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

ve spolupráci se zákonnými zástupci dítěte a vyučujícími problémy týkající se 

záškoláctví, agresivity a jiných jevů. Výborná byla také spolupráce s OSPOD, která  

ve školním roce 2012/2013 byla daleko intenzivnější. Sociální pracovnice docházely  

na výchovné komise a pomáhaly řešit danou problematiku. 

 

11.3. 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. 

 

11.4. Organizace prevence 

 K organizaci prevence sociálně patologických jevů slouží Minimální preventivní 

program, který škola každoročně vypracovává. Školní řád obsahuje zákaz nošení, 

držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy.  

Škola nabízela školní aktivity formou práce v odděleních družin a práce v zájmových 

kroužcích, které škola nabízí.  

V uplynulém školním roce to byly tyto kroužky: 

o Pohybové aktivity 

o Angličtina pro nejmenší I 

o Angličtina pro nejmenší II 

o Keramika  

o Počítačový 

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

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

metodičky prevence SPJ a vedení školy. Vzhledem k ne příliš velkému počtu žáků  

a k výborné spolupráci učitelů v této oblasti se ve škole se dařilo většinu jevů 

odhalovat včas a prodiskutovávat situaci se zákonnými zástupci.  

 Školní metodička prevence poskytovala žákům, rodičům a učitelům 

poradenskou službu, kdykoli se na ni obrátili.  

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

Michalcová. Také ona zajišťovala pro žáky poradenskou službu, a to v oblasti 

kariérového poradenství (pro 5., 8. a 9. ročník). A dále zajišťovala pomoc dětem se 

zdravotním postižením, sociálním a zdravotním znevýhodněním ve spolupráci s rodiči 

a s poradenským zařízením.  

  V případě nutnosti měla možnost škola 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. 
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12. Program environmentálního vzdělávání 

 
Školním koordinátorem environmentálního vzdělávání byla 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 se dále rozvíjela spolupráce s Ekocentrem Zahrada při DDM, 

jejichž programy cílené na žáky ZŠ jsme navštěvovali. Jako každoročně jsme se účastnili 

projektu pořádaného v rámci akce Týden Země. Žáci druhého stupně se opět účastnili 

environmentální soutěže Svět kolem nás, aktivně se také podíleli na akci Zeměfest. 

Vlastní prací pomáhali udržovat okolní přírodu, například v rámci akce ČSOP Klenice.  Na 

poznávání přírody a krajiny byly zaměřeny i některé exkurze a školní výlety, jako 

například školní výlet na Kozákov, do centra Kuňka pod Kunětickou horou, výlet do 

Šostajovic. Ekologická témata byla zmiňována i na výletu do Poděbrad – léčivé prameny. 

 Škola 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.  

13. Prevence rizik, školní úrazy 

 
13.1. Počet úrazů 

Počet záznamů v knize úrazů 16 

Počet odeslaných záznamů o úrazech 2 

 

13.2. Vyhodnocení úrazů 

Místo úrazu Počet úrazů 

V hodinách tělesné výchovy 7 

V ostatních vyučovacích předmětech 1 

Výlety a exkurze, cvičení v přírodě, bruslení 2 

Lyžařské kurzy 0 

Výuka plavání 0 

Přestávky ve škole 5 

Mateřská škola 1 

Školní družina  0 
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13.3. Prevence rizik 

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

 Pravidelné školení pracovníků – BOZP, 

 kontrola BOZP (na pozvání školy), 

 zlepšení požárního značení, 

 zavedení hlášení požárního poplachu v rámci instalace nového 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 k první pomoci na zdravotní škole, 

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

13. Spolupráce školy s rodiči 

 
13.4. Formy spolupráce 

 

13.4.1.  Školská rada 

          Školská rada zasedala ve školním roce 2013/2014 dvakrát.  

Na prvním zasedání dne 15. 10. 2012 projednala upravený rozpočet, počty žáků  

a důvody snižování počtu žáků v minulých letech, informace o získaných prostředcích, 

informace o podnájemních smlouvách, informace o dokončování stavebních úprav ve 

školní budově, výroční zprávu 2011/2012, informace o přípravném jednání 

k ustanovení občanského sdružení rodičů a přátel školy, informace o novinkách  

ve škole. Na druhém zasedání 15. 4. 2013 projednala informace o akcích školy  

a uskutečněných opatřeních od října 2012, počet přijatých žáků, akce, které škola 

připravuje ke konci školního roku a o prázdninách, založení občanského sdružení 

Osmička. 

 

13.4.2.  Občanské sdružení při škole 

         Občanské sdružení Osmička sepsalo ke konci školního roku svoje stanovy  

a zaslalo žádost o registraci na Ministerstvo vnitra. 

 

13.4.3.  Třídní schůzky, konzultace pro rodiče 

Třídní schůzky proběhly dvakrát do roka, a to v měsících listopadu 2012 a dubnu 

2013. V měsících lednu 2013 a červnu 2013 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. 
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13.4.4.  Školní akce pro rodiče 

Pro rodiče a děti byly uspořádány akce:  

 Týden otevřených dveří, 

 vázání adventních věnců, 

 výroba vánočních svícnů, 

 vernisáž výstavy „Škola mých představ“, 

 slavnostní vyřazení žáků devátých tříd, 

 odpolední opékání buřtů s rodiči MŠ. 

 13.4.5. Informace rodičů 

        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 mohou rodiče 

podívat na aktuální stav prospěchu žáka, domácí úkoly a mohou komunikovat 

s učiteli. 

 

13.4.6.  Školní časopis 

        Na škole pracuje školní časopis Osmínek, který ve školním  roce 2012/2013 

postoupil do celostátního kola v Brně, kde získal cenu poroty. Časopis vydává 

žákovská redakce pravidelně jednou za měsíc. 

14. Vyřizování stížností, oznámení a podnětů 

 
14.1. Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy 

        Ve školním roce 2012/2013 bylo podáno jedno odvolání proti rozhodnutí 

ředitele školy v souvislosti s nepřijetím dítěte do MŠ. Odolání bylo kladně vyřízeno, 

neboť do MŠ jedno z přijatých dětí nenastoupilo. 

 

14.2. Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání 

        V průběhu školního roku byly podány dvě žádosti o přezkoumání výsledků 

hodnocení.  

Datum 

podání 

Obsah stížnosti Stížnost vyřídil 

31. 1. 2013 
Žádost o přezkoumání výsledků vzdělávání - 

známka z chemie - 1. pololetí  (dostatečně) 

Mgr. Jitka Houštecká, 

komisionální přezkoušení 

28.6.2013 
Žádost o přezkoumání výsledků hodnocení  

z TV - 2. pololetí (chvalitebně) 

Mgr. Jitka Houštecká 

vyřízeno kladně 
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14.3. Stížnosti v oblasti pracovních vztahů 

Ve školním roce 2012/2013 nebyly podány žádné stížnosti. 

15. Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků 

15.1. Finanční vypořádání dotací, vyúčtování a použití dalších prostředků 

 
(v Kč) 

 
Hlavní činnost 

 
Doplňková činnost 

 
Náklady celkem 

18774805,93  

 
Výnosy celkem 

19000649,63  

 
Výsledek hospodaření   

za činnosti 

225843,70 
 

 

 
Výsledek hospodaření za PřO CELKEM 

225843,70 

 

15.2. Tvorba a použití peněžních fondů příspěvkové organizace v roce 2012 

 

 

     stav 

    1.1.2012 

    příděly      

    z VH 2011 

     jiné  
(dotace... atp) 

    použití 

    (provoz) 

   použití 

   (ostatní) 

     stav     

  31.12.2012 

RF      413 87466,70 35178,20    122644,90 

RF      414 58819,20  61731  58819,20 61731 

Fond 

odměn 

18500 10000  

     

 

   

17000 11500 

Investiční 

fond 

267490,20 xxx 48264   315754,20 

        xxx       stav  

  1.1.2012 

  Tvorba 1%  

 

    Ostatní  

     tvorba 

    Čerpání 

 

       stav  

    31.12.2012 

FKSP 

 

47749,44 100256 

 

 118777  29228,44 
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15.3. ROZDĚLENÍ  zlepšeného VH za rok 2012 ve výši Kč : 225843,70 

 

 příděl do FO : 55000 

 do RF :   1708436,70 

 následně převod z RF do IF: 

 Informativně – uspořená daňová povinnost: 42750 
 

 
 

Fond      stav  

 31.12.12 

  příděl    

z VH 2012 

   celkem 

pro r.2013 

 Čerpání v r. 2013 Kč - účel       stav  

31.12.2013 

 

FO 

 

11500 55000 66500 

 

 

 

40000 Kč rezerva pro případné  

překročení mzdových  

prostředků 

 

26500 

 

 

413 

 

FR 

 

414 

122644,90 170843,70 

 

 

 

293488,60 

 

 

 

90000 Kč oprava krytů radiátorů v 

tělocvičně 

80000 Kč 2x interaktivní tabule  

 

123488,60 

 

 

 

61731  61731 

 

61731 Kč vrácení zpět do záloh 

Na Projekt Peníze do škol 

0 

 

Fond 

 

    stav  

31.12.12 

   Tvorba 

    odpisy, 

příděl z RF 

  celkem 

pro r.2013 

 

Čerpání v r. 2013 Kč - účel 

 

     stav  

31.12.2013 

 

 

IF 

315754,20 45775 361529,20 

 

 

 

 

100000 Kč školní rozhlas 

150000 Kč údržba budovy ve 

výpůjčce 

60000 Kč venkovní učebna 

V atriu 

51529,20 
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15.4. Majetek 

Účet Název F/D skutečný stav účetní stav rozdíl 
počet listů 
invent.soupisu 

018.00 
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 
7000,- - 60000,-  F 187668,1 187668,1 0 4 

022.00 
Dlouhodobý hmotný majetek nad 40.000,- 
Kč F 739173,7 739173,7 0 6 

028.00 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 
3000,- - 40000,-  F 6276499,9 6276499,9 0 76 

112.00 Sklady F 7294,85 7294,85 0 4 

241.00 Běžný účet D 2411511,05 2411511,05 0 2 

243.00 Účet FKSP D 33219,67 33219,67 0 2 

261.00 Pokladna  F 12337 12337 0 7 

311.00 Odběratelé D 110009,75 110009,75 0 2 

314.00 Poskytnuté provozní zálohy D 32559 32559 0 2 

315.00 Jiné pohledávky D 16200 16200 0 2 

321.00 Dodavatelé D -368770,15 -368770,15 0 2 

324.00 Přijaté zálohy D 166710 166710 0 2 

331.00 Zaměstnanci D -703049 -703049 0 2 

335.00 
Pohledávky za zaměstnance -půjčky z 
FKSP D 6760 6760 0 2 

336.00 Pohledávky z titulu sociálního zabezpečení D -386307 -386307 0 2 

342.00 Pohledávky z titulu daně z příjmů D -82800 -82800 0 2 

378.00 Ostatní krátkodobé závazky D -154 -154 0 2 

381.00 Náklady příštích období D 12510 12510 0 2 

384.00 Výnosy příštích období D -2680 -2680   2 

388.00 Dohadné účty aktivní D 1822977 1822977 0 2 

389.00 Dohadné účty pasivní D -85000 -85000 0 2 

472.00 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfer D -1822977 -1822977   2 

901.00 
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 
7000,- Kč F 527715,8 527715,8 0 5 

902.00 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 
3000,- Kč F 4236421,6 4236421,6 0 126 

 



 
 

34 

16. Materiálně technické podmínky vzdělávání 
  

 Základní škola i mateřská škola jsou velmi dobře vybaveny co se týče vnitřních 

prostor. V říjnu 2012 byla dokončena rekonstrukce školy s cílem snížení energetické 

náročnosti budovy. Objednatelem této rekonstrukce bylo Statutární město Mladá Boleslav za 

přispění grantu z fondů Ministerstva životního prostředí. 

 Ve škole jsou moderně vybavené učebny, v 7 třídách prvního stupně (z 9) jsou 

instalovány interaktivní tabule. Na druhém stupni jsou všechny odborné učebny vybaveny 

dataprojektorem nebo interaktivní tabulí. Žákům slouží dvě plně vybavené učebny PC  

a jedna posluchárna s 10 PC a interaktivní tabulí. Ke zvyšování čtenářských dovedností 

mohou žáci využít školní knihovnu. 

 V prosinci 2012 byla provedena oprava obložení jedné z tělocvičen, což přispělo  

nejen ke zvýšení bezpečnosti, ale také ke zlepšení komfortu při sportování. 

 O prázdninách 2013 byla provedena instalace školního rozhlasu, který slouží nyní 

nejen k možnosti využití při školním hlášení, ale také zprostředkovává školní "zvonění". Místo 

klasického zvonění však žákům připomínají začátek a konec hodiny melodie. Po přívalovém 

dešti byly zaplaveny prostory suterénu, což si vyžádalo úpravy prostor PPP, která je využívá.

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

hřiště u školy. Pro děti z MŠ a školní družiny je určeno hřiště nedaleko školy.  Bezpečnost 

tohoto  hřiště je však stálým problémem. Chybí vybavení malého hřiště pod okny MŠ, které 

by mohlo být využíváno dětmi jak v dopoledních, tak i v odpoledních hodinách a bylo by lépe 

kontrolovatelné. 

  

17. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

programů 
Škola se zapojila do projektu Investice do rozvoje vzdělávání EU peníze do škol, tzv. 

Šablony. Projekt byl na škole realizován od 1. 9. 2010 do 28. 2. 2013. V únoru 2013 byla 

odeslána závěrečná monitorovací zpráva. V projektovém záměru školy a následně  

ve výběru šablon jsme volili ta, aby projekt EU peníze do škol přinesl užitek žákům  

i pedagogům školy a zvýšil úroveň vzdělávání. Díky projektu byla škola nově vybavena  

a dovybavena výpočetní technikou – vznikla nová počítačová učebna pro celou třídu, 

posílena byla infrastruktura a datová část sítě. Do šesti učeben jsme instalovali novou 

audiovizuální techniku a byly modernizovány počítače v učebně informatiky. V rámci 

šablony III/2 jsme vytvořili více jak 500 digitálních učebních materiálů, které jsou 

využívány při výuce.  
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18. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
Škola se zapojovala do programu dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

pouze formou podnájmů učebny informatiky a to k realizaci přednášek organizovaných 

Službou škole k výuce v systému Bakaláři. Dále na škole probíhal kurz výuky českého 

jazyka pro cizince. Zde škola poskytla místnost formou podnájmu a lektorku.  

19. Projekty školy financované z cizích zdrojů 
Škola v roce 2012/2013 spolupracovala při realizaci projektu „Podpora využití ICT  

ve výuce průřezových témat na základních školách“. Realizátorem tohoto projektu byla 

společnost CCA Group a.s., která poskytla školám bezplatně všechny výukové materiály 

umístěné na portále www.prurezovatemata.cz 

20. Spolupráce s odborovými organizacemi  a dalšími partnery  

při plnění úkolů ve vzdělávání 

 
Ve školním roce 2012/2013 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 – akce Ajax (2. třídy), 

 Městská policie Mladá Boleslav – přednášky a ukázky techniky, pomoc  

při bezpečnosti kolem školy – dětské hřiště, porušování zákazu vjezdu ke škole 

aj., 

 Dopravní hřiště p. Hainc – spolupráce při organizaci okresního a krajského 

kola dopravní soutěže – škola poskytla prostory a žáky jako pomocníky, 

 SŠ Gastronomie – škola poskytla prostory pro organizování přípravy  

na soutěže – vaření a barmanské soutěže, SŠ gastronomie a hotelnictví 

připravila pro žáky školy soutěž o historii Mladé Boleslavi, 

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

 Fittnes Pik – prohlídka fittnes s výkladem o správném způsobu posilování 

organizmu včetně nutnosti správné životosprávy, 

 SŠ zdravotnická – přednáška o první pomoci, 

 MŠ v okolí – poskytnutí možnosti využití tělocvičny, dílničky keramiky pro děti 

z MŠ, 

 OSPOD – konzultace a návštěvy pracovnic ve škole. 

 

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

29. 9. 2013       Mgr. Jitka Houštecká, ředitelka 
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