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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 
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) 

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 pedagogickou radou  1. 9. 2014 

Projednáno a schváleno školskou 

radou dne 
1. 10. 2014 
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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 

technických předmětů, českého jazyka, a výuku cizích jazyků. Ve volitelných předmětech  

si žáci mohli vybrat z nabídky tenis, informatika,  cvičení z přírodovědných předmětů  

a domácí nauky. Zaveden byl povinný další cizí jazyk – německý a ruský. V nabídce školy je  

také francouzský jazyk. 

 

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 nebo německý 
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 

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 
Domácí nauky 
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Tabulka: 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, německý)  3 3 3 3 

Další cizí jazyk (ruský, německý)  0 0 + 2 0 + 3 0 + 3 

Matematika 4 4 4 3 + 1 

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 + 1 
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Volitelné předměty 
ročník 

6 7 8 9 

Informatika a výpočetní technika  0 1 1 2 

Cvičení z přírodovědných předmětů  1 1 1 1 

Domácí nauky  1 0 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 2013/2014 pracovalo ve škole 40 zaměstnanců. 

Fyzické a přepočtené osoby  

 Úsek školy  Počet fyzických/přepočtených osob  

 Pedagogičtí pracovníci ZŠ 22/20,773 

 Pedagogičtí pracovníci ŠD 3/2,404 
 Pedagogičtí pracovníci MŠ 4/4,00 

 Hospodářský úsek 8/7,83 

 

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,Dn, Pč --- 

Mgr. Buršíková Vlasta F,M M,F, 8.B 

Mgr. Čupíková Zdena 1.st. ZŠ, Aj Aj --- 

Mgr. Dorčáková Miloslava 1.st. ZŠ 1.st. 1.B 

Mgr. Dufková Marie 1.st. ZŠ 1.st. 1.A 

Mgr. Houštecká Jitka 1.st. ZŠ Aj - 1.st. --- 

Mgr. Nosková Helena 1.st. ZŠ 1.st. 3.A 

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

Mgr. Klímová Jana 1.st. ZŠ 1. st., Hv -2.st. 5.B 

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

Mgr. Kučerová Milena Čj,On Čj, Pč --- 

         Maroušek Martin trenér Tenis, Tv --- 

Mgr. Michalcová Zdeňka 1.st. ZŠ Hv, Vl --- 

Mgr. Pardubská Simona Bi, M, M, P, CVP 8.A 
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Mgr. Pardubský Ondřej Nj,Z  Nj, Z, Aj 9.A 

          Pavlíček Jiří   Zin, IVT --- 

Mgr. Petrová Jana Čj,Vv  Čj, Vv 7.A 

Mgr. Oto Rosák učitelství - rozdílové studium 
vychovatelství 

1.st., D 3.B 

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

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

Mgr. Valentová Romana Aj,Rj,Z,  Aj, Rj, Z --- 

PaedDr. Vávrová Dana 1.st. ZŠ,  1.st. 5.A 

Mgr. Verflová Alena Čj, On,  Čj, OEV, ZŽS 6.A 

         Skramuská Iveta vychovatelství Tv – 1.st. --- 

         Fillnerová Šárka vychovatelství Pč – 1.st. --- 

         Beránková Jaroslava vychovatelství Pč – 1.st. --- 

 

3.2. Pedagogičtí pracovníci – školní družina 

Vychovatelky školní družiny  

PŘÍJMENÍ JMÉNO ZAŘAZENÍ 

 Beránková Jaroslava  vychovatelka 

 Fillnerová Šárka  vychovatelka  

 Skramuská Iveta  vedoucí vychovatelka  

 

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 26 

Vysokoškolské vzdělání bez pedagogické 
způsobilosti 

0 

Vyšší odborné s pedagogickým minimem 0 

Jiné 3 
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3.5. Odborná 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 0 

 Do 40 let  3 

 Do 50 let 9 

 Do 60 let 14 

 Nad  60 let 3 

 Průměrný věk 51,2 

 

 

3.7. Údaje o nepedagogických pracovnících školy 

Provozní zaměstnanci  

 PŘÍJMENÍ JMÉNO  ZAŘAZENÍ 

 Augustinová Jana  zástupce ředitele - ekonomický  

Hájková Michaela uklízečka od 1.6.2014 

 Hradcová Helena  mzdová účetní 

 Koloc Břetislav  školník  

 Seglová Ivana  administrativní pracovnice 

 Švachová Jarmila  uklízečka  

 Korychová Jarmila  uklízečka  

 Vostalová Václava  uklízečka  do 30.5.2014 

  

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

přijetí do školy 
Zápis do 1. ročníku se uskutečnil ve dnech 14. a 15. února 2014. Zapsáno bylo 70 dětí. 

Žádost o odklad podali rodiče 9 dětí.  Odklady byly kladně vyřízeny v průběhu 2. pololetí 

školního roku 2014 po předložení doporučení lékaře, SPC nebo PPP.  
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K 30. 6. 2014 navštěvovalo naši školu  318 žáků. 

třída chlapci děvčata žáků Třídní učitel 

1.A 8 16 24 Mgr. Marie Dufková 

1.B 10 13 23 Mgr. Miloslava Dorčáková 

1. ročník 18 29 47  

2.A 6 9 15 Mgr. Lenka Kofroňová 

2.B 6 13 19 Mgr. Dagmar Skalická 

2. ročník 12 22 34  

3.A 9 13 22 Mgr. Helena Nosková 

3.B 9 10 19 Mgr. Oto Rosák 

3. ročník 18 23 41  

4.A 14 9 23 Bc.    Jan Trávnický, DiS. 

4. ročník 14 9 23  

5.A 9 10 19 PaedDr. Dana Vávrová 

5.B 11 9 20 Mgr. Jana Klímová 

5. ročník 20 19 39  

6.A 12 11 23 Mgr. Alena Verflová 

6.B 12 9 21 Ing.   Jiří Kamínek 

6. ročník 24 20 44  

7.A 16 10 26 Mgr. Jana Petrová 

7. ročník 16 10 26  

8.A 9 13 22 Mgr. Simona Pardubská 
8.B 8 10 18 Mgr. Vlasta Buršíková 

8.ročník 17 23 40  

9.A 13 11 24 Mgr. Ondřej Pardubský 

9. ročník 13 11 24  

celkem 152 166 318  

1. stupeň 82 102 184 

2. stupeň 70 64 134 

 

 Zápis do mateřské školy se konal dne 23. 4. 20104.  Žádost podalo 36 dětí, přijato bylo 16. 

 

5. Hodnocení žáků 

 
Žáci byli hodnoceni na vysvědčení známkou, slovní hodnocení bylo využito u 1 žáka .  

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.  
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 PŘEHLED PROSPĚCHU ŠKOLY 1. pololetí 

 Třídy zahrnuté do přehledu: 
1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 8.A,  8.B, 9.A 

Předmět 
Počty známek Počet  

klasifik. 
žáků 

průměr 
1 2 3 4 5 N U 

Aj Anglický jazyk 65 80 46 28 4 1 - 223 2,220 

Cvp 
Cvičení z přírodovědných 
předmětů 

96 11 4 1 - - - 112 1,196 

Čj  Český jazyk a literatura 101 110 56 38 4 1 - 309 2,139 

D Dějepis 45 40 32 15 1 - - 133 2,150 

DmN Domácí nauky 14 3 3 - - - - 20 1,450 

F  Fyzika  39 42 30 19 2 1 - 132 2,265 

Hv Hudební výchova 249 42 13 2 - - 4 306 1,242 

Ch Chemie  17 25 12 8 1 - - 63 2,222 

Chv Chování  306 2 1 - - - - 310 1,016 

InVt 
Informatika a výpočetní 

technika 
50 54 25 4 - - - 133 1,872 

M Matematika  106 118 49 33 3 1 - 309 2,058 

Nj  Německý jazyk 25 10 2 - - - - 37 1,378 

P  Přírodopis  40 41 24 17 1 - - 133 2,233 

Pč  Praktické činnosti  244 53 10 2 - - - 309 1,256 

Prv  Prvouka  81 27 13 - - - - 121 1,438 

Př  Přírodověda  21 18 10 7 - - - 56 2,054 

SP Svět práce 22 2 - - - - - 24 1,083 

Tv  Tělesná výchova 233 57 14 1 - 4 1 305 1,289  

Vl  Vlastivěda  15 21 10 8 2 - - 56 2,304 

Vv  Výtvarná výchova 286 24 - - - - - 310 1,077 

Z  Zeměpis  51 40 25 16 1 - - 133 2,068 

ZIn Základy informatiky 25 9 1 - - - - 35 1,314 

ZŽS Zdravý životní styl 58 11 1 - - - - 70 1,186 

ŠČ Školní časopis 13 - - - - - - 13 1,000 

OEV Občanská a etická výchova 78 52 3 - - - - 133 1,436 

Rj Ruský jazyk 12 12 8 1 - - - 33 1,939 

Te  Tenis  23 - - - - - - 23 1,000 
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Celkový průměrný prospěch: 1,681 

Stupně 
hodnocení 
prospěchu 

Prospěl s vyznamenáním 170 

prospěl 129 

neprospěl 8 

nehodnocen 4 

  

 PŘEHLED PROSPĚCHU ŠKOLY  2. pololetí 

 Třídy zahrnuté do přehledu: 
1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 8.A,  8.B, 9.A 

Předmět 
Počty známek Počet  

klasifik. 
žáků 

průměr 
1 2 3 4 5 N S 

Aj Anglický jazyk 61 79 53 35 3 - - 231 2,307 

Cvp 
Cvičení z přírodovědných 
předmětů 

96 15 2 1 - - - 114 1,193 

Čj  Český jazyk a literatura 97 95 72 43 9 - 1 316 2,278 

D Dějepis 43 50 27 13 1 - - 134 2,097 

DmN Domácí nauky 13 5 3 - - - - 21 1,524 

F  Fyzika  38 40 3 20 5 1 - 133 2,353 

Hv Hudební výchova 252 48 10 3 - - - 313 1,246 

Ch Chemie  24 16 10 14 - - - 64 2,219 

Chv Chování  305 9 3 - - - - 317 1,047 

InVt 
Informatika a výpočetní 

technika 
63 48 18 5 - - - 134 1,739 

M Matematika  103 102 56 49 7 - - 317 2,227 

Nj  Německý jazyk 24 11 4 - - - - 39 1,487 

P  Přírodopis  28 59 23 21 3 - - 134 2,243 

Pč  Praktické činnosti  244 58 15 - - - - 317 1,278 

Prv  Prvouka  78 29 12 2 1 - - 122 1,516 

Př  Přírodověda  16 23 15 7 - - - 61 2,213 

SP Svět práce 21 3 - - - - - 24 1,125 

Tv  Tělesná výchova 232 60 17 3 - 2 - 312 1,330 

Vl  Vlastivěda  16 21 11 11 2 - - 61 2,377 

Vv  Výtvarná výchova 271 44 2 - - - - 317 1,151 

Z  Zeměpis  49 39 32 13 1 - - 134 2.090 

ZIn Základy informatiky 24 9 6 - - - - 39 1,538 

Zameškané 
hodiny 

celkem 
Průměr  
na žáka 

omluvených 14 808 47,614 

neomluvených 45 0,145 
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ZŽS Zdravý životní styl 64 5 1 - - - - 70 1,100 

ŠČ Školní časopis 14 - - - - - - 14 1,000 

OEV Občanská a etická výchova 94 37 2 1 - - - 134 1,328 

Rj Ruský jazyk 7 9 10 5 1 - - 32 2,500 

Te  Tenis  22 - - - - - - 22 1,000 

 

 

    

V následujících grafech jsou uvedeny průměry z jednotlivých předmětů na konci školního roku 

2013/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Celkový průměrný prospěch: 1,738 

  Stupně 
hodnocení 
prospěchu 

Prospěl s vyznamenáním 155 

prospěl 150 

neprospěl 11 

nehodnocen 1 

Zameškané 
hodiny 

celkem 
Průměr  
na žáka 

omluvených 14 808 47,614 

neomluvených 45 0,145 
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6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
 Ve školním roce 2013/2014 bylo preferováno školení pedagogického sboru  

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

interaktivních tabulí a seminář Způsoby hodnocení a klasifikace žáků. 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: 

Přehled vzdělávání ve školním roce 2013/2014    

 způsoby hodnocení a klasifikace žáků – seminář pro celý pedagogický sbor   

Mgr. J. Hanzelka – listopad 2013, 

 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, 

 individuální vzdělávání - nové metody pedagogické práce, didaktika vzdělání. 

 

Další individuální vzdělávání: 

Jméno, příjmení Vzdělávací akce Vzdělávací instituce 

Lucie Nastoupilová 
Studium střední pedagogické 

školy 

Střední pedagogická škola - 

Beroun 

Bc. Jan Trávnický Dis. SPPG – učitelství 1. stupeň UJAK Praha 

Bc. Jan Trávnický Dis. 
doškolovací kurz instruktorů 

lyžování 
Služba škole Mladá Boleslav 

Mgr. Jitka Houštecká 
Výjezdní seminář pro 

ředitele škol 

Vzdělávací institut 

Středočeského kraje 

Mgr. Jitka Houštecká Hospitační činnost ve škole 
Vzdělávací institut 

Středočeského kraje 

Mgr. Jitka Houštecká 
Nový občanský zákoník ve 

školské praxi 
Comenia Consult Praha 

Mgr. Jitka Houštecká 
Školení k systému iSET – 

modul školní testování 
NIQES 

Mgr. Zděňka Michalcová 
Školení v programech 

systému Bakaláři 
Služba škole, Mladá Boleslav 
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Mgr. Zdeňka Michalcová Seminář – úřad práce Úřad práce Mladá Boleslav 

Mgr. Zdeňka Michalcová Školení výchovných poradců  PPP Mladá Boleslav 

Mgr. Zdeňka Michalcová Hospitační činnost ve škole 
Vzdělávací institut 

Středočeského kraje 

Mgr. Zdeňka Michalcová 
Školení k systému iSET – 

modul školní testování 
NIQES 

Mgr. Dana Vávrová Práce s žáky s SPU Mgr. Iva Svárovská 

Mgr. Dagmar Skalická Práce s žáky s SPU Mgr. Iva Svárovská 

Mgr. Helena Nosková Práce s žáky s SPU Mgr. Iva Svárovská 

Mgr. Lenka Kofroňová Práce s žáky s SPU Mgr. Iva Svárovská 

Jana Augustinová 
Odborná příprava ekonomů 

škol 
Klub ekonomů Praha 

Jana Augustinová Účetnictví PO Klub ekonomů Praha 

Jana Augustinová Cestovní náhrady Klub ekonomů Praha 

 

7. Zájmové vzdělávání a školní družina 
 

7.1. Školní družina 

Ve školním roce 2013/2014 byla otevřena tři oddělení školní družiny. 

Oddělení Počet žáků  Vychovatelky 

1 26 Iveta Skramuská 

2 27 Šárka Fillnerová 

3 26 Jaroslava Beránková 

celkem 79  

 

7.2. Nabídka kroužků 2013/2014 

Název kroužku vedoucí 

Keramika Mgr. Lenka Kofroňová 

Počítačový Mgr. Zdeňka Michalcová 

Angličtina MŠ Mgr. Helena Nosková 

Angličtina ZŠ 1. a 2. ročník Wattsenglish – rodilý mluvčí 
Florbal Mgr. Oto Rosák 
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8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti 
Ve školním roce 2013/2014  byla ve škole provedena následující kontrolní a inspekční 

činnost: 

8.1. Inspekce ČŠI 

      Ve dnech 14. až 16. října 2013 proběhla na škole kontrola ČŠI. Předmětem 

inspekční činnosti bylo získávání a analyzování informací o vzdělávání žáků, 

hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou  

a zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich soulad 

s právními předpisy. Inspekční činnost byla zaměřena především na činnost základní 

školy, mateřské školy a strukturu ŠVP školní družiny. Sledovaným obdobím byly 

školní roky 2012/2013 a 2013/2014 ke dni inspekce. 

 

8.2. Hlavní závěry: 

8.2.1. hodnocení podmínek k realizaci vzdělávacích programů 

a) Mateřská škola 

Podmínky k realizaci vzdělávacích programů jsou na požadované úrovni. 

b) Základní škola 

Řízení školy, stejně jako materiální, personální a finanční podmínky jsou  

na požadované úrovni. 

 

8.2.2. Hodnocení průběhu vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům 

a) Mateřská škola 

Průběh předškolního vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům je  

na požadované úrovni 

b) Základní škola 

Organizace vzdělávání je funkční. Podpora a úroveň sledovaných gramotností 

je celkově na požadované úrovni. 

 

8.2.3. Hodnocení výsledků vzdělávání ve vztahu k vzdělávacím programům 

a) Mateřská škola 

Výsledky vzdělávání ve vztahu k vzdělávacím programům jsou celkově  

na požadované úrovni. 

 

b) Základní škola 

Výsledky vzdělávání byly na požadované úrovni,  dílčím rizikem byla absence 

systematického hodnocení celkových výsledků vzdělávání. Pro odstranění 

zjištěného nedostatku ČŠI stanovuje lhůtu. 
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8.2.4. Závěry 

Škola vykonává činnost v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škola  

a školských zařízení. Způsob řízení odpovídá typu školy, organizace vzdělávání 

umožňuje naplňování školních vzdělávacích programů. Přidělené finanční 

prostředky byly využity v souladu s účelem poskytnutí i s vlastními záměry  

a k realizaci ŠVP ZV i ŠVP PV. Aktivity školy účinně přispívají k minimalizaci 

projevů rizikového chování. Systém prevence rizikového chování a úroveň 

realizace výchovného poradenství je na požadované úrovni. Struktura řízení je 

dobře nastavena. Realizace DVPP je v souladu s potřebami školy a ŠVP ZV. Škola 

aktivně spolupracuje s partnery a vytváří bezpečné prostředí pro vzdělávání 

žáků. Personální i materiální podmínky jsou na požadované úrovni. 

a) Silnou stránkou školy je vzdělávání cizinců v ZŠ. 

b) V průběhu inspekční činnosti byly odstraněny nedostatky v povinné školní 

dokumentaci: Školním řádu ZŠ i MŠ, ŠVP ZV, ŠVP PV a ŠVP školní družiny. 

Dokumenty jsou po úpravách v souladu se školským zákonem a RVP ZV. 

c) Mezi slabé stránky školy patří absence funkčního systematického hodnocení 

celkových výsledků vzdělávání vedením školy. Pro odstranění tohoto nedostatku 

ČŠI stanovuje lhůtu. Dále do této oblasti spadá nedostatečné využívání 

materiálního zázemí, které škola má, především didaktických pomůcek  

a prostředků ICT, silná závislost kvality vyučovacích jednotek na individuálních 

přístupech učitelů, minimálně uplatňovaná diferenciace ve vyučovacích 

hodinách. 

d) Doporučení ČŠI: Zajistit uplatňování poznatků z DVPP v praxi, účelnou volbu 

vzdělávacích forem a metod práce, na úrovni metodických orgánů se zabývat 

stavbou vyučovacích hodin, diferenciací úkolů podle množností a potřeb žáků. 

Žádoucí by byla vyšší propojenost a spolupráce mateřské a základní školy. 

e) Od poslední inspekce došlo ke zkvalitnění materiálních podmínek ZŠ, 

především vybavení ICT, a pozvolné zkvalitňování materiálních podmínek MŠ, 

zejména ve školní zahradě relaxačními prvky a ve třídě pomůckami pro rozvoj 

dětí. 

 

9. Žáci se speciálními potřebami 
Ve škole bylo 13 žáků se zdravotním postižením a jeden se zdravotním znevýhodněním. 

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

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

výukových programů v českém jazyce a matematice. 
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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 

Ozdravný pobyt 1 2.A, 2.B - Mšeno 

Exkurze 9 

Čistička odpadních vod MB, 
Rečkov, opravna 

automobilů, Hasičský sbor 
MB, duna v Polabí, IQ park 

Liberec, cukrovar 
Dobrovice, Německo 

Školní výlety 
9  

(společně více tříd) 

Drážďany, Pěnčín, Český 
Ráj, Kokořín, okolí MB, 

Loučeň, Poděbrady, Škola 
kouzel Líbeznice 

Zahraniční výjezdy 3 
Německo, předvánoční 

Drážďany 
 

 

 

10.1. Údaje o významných mimoškolních aktivitách  

        V průběhu školního roku byla realizována řada kulturních, společenských  
a sportovních akcí.  Nejdůležitější akcí prvního pololetí byly oslavy 30 let od založení školy.  
V rámci těchto oslav byla uspořádána výstava o historii naší školy společně s dobovými 
dokumenty a exponáty. Dále došlo k setkání učitelů, kteří v průběhu 30 let na naší škole 
působili. 
           Druhé pololetí bylo věnováno tématu "Fyziky se nebojíme".  Škola získala od podniku 
Škoda Auto a.s. finanční prostředky ve výši 233 000 a se spoluúčastí 100 000 Kč z příspěvku 
zřizovatele zakoupila výukové modely Merkur. Modely byly vystaveny pro veřejnost i pro 
žáky a následně využívány při výuce.  
Naši žáci se zúčastňovali různých soutěží (jazykové, sportovní, výtvarné, matematické, 
dopravní aj.). 
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V následujícím přehledu jsou některé akce, které se uskutečnily v průběhu školního roku:  
 

10.1.1.  Sportovní soutěže 

 Sportovní víceboj OVOV – postup žákyně Anety Palaštukové do republikového 
finále, 

 okresní kolo turnaje o pohár hejtmana Středočeského kraje ve florbalu, 

 Pohár ČFbU ve florbalu , 

 turnaj ve přehazované děvčat, 

 turnaj ve stolním tenise smíšených družstev, 

 turnaj v bränballu, 

 turnaj v basketballu, 

 fotbalový turnaj – 2.stupeň, 

 Mc´Donald Cup – okrskové kolo v kopané, 

 otevřené tenisové turnaje, 

 pravidelná účast ve školské lize. 
 

10.1.2.  Ozdravné pobyty a kurzy 

 lyžařský kurz, 

 ozdravný pobyt Mšeno. 
 

10.1.3.  Olympiády a další soutěže 

 Zpěváček Osmáček – pěvecká soutěž, 

 matematické soutěže - školní kola soutěží:  
o Klokan – matematický, 
o Klokan – přírodopisný, 
o Pythagoriáda,  
o Matematická olympiáda, 
o soutěže v cizích jazycích, 
o Dějepisná olympiáda, 
o dopravní soutěž, 
o přírodovědné soutěže, 
o Chemická olympiáda, 
o výtvarné soutěže. 

10.1.4. Vzdělávací akce 

 Mladý muzejník – Muzeum Mladoboleslavska, 

 návštěva hradu MB – Muzeu – téma Indie, 

 Mladé fórum – magistrát MB, 

 exkurze – Kokořín, 
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 návštěva knihovny, 

 přednáška – houby, 

 přednáška SŠ Gastronomie pro 8. ročník, 

 besedy se zástupci středních škol a učilišť, 

 Semiramis, 

 finanční gramotnost – přednáška – 8. ročník, 

 EdukArt – výstava SŠ, SOU, 

 Planetárium Praha, 

 návštěva výstavy na MB hradu – Velikonoce, 

 návštěva výstavy ve Sboru českých bratří, 

 exkurze v Zahradě DDM, 

 návštěva Úřadu práce Mladá Boleslav (9.třídy), 

 Veselé zoubky (program pro 1.třídy), 

 exkurze k požárníkům – 9.roč., 

 přednáška o Mexiku (2.stupeň), 

 exkurze – Pěnčín, 

 dopravní výchova na přilehlém hřišti, 

 Pasování na čtenáře- knihovna (1.třídy), 

 exkurze 3.A – Škoda Auto Muzeum, 

 exkurze na farmě – Dolní Stakory, 

 Výlet a exkurze Mšeno, 

 návštěva zahájení Ozvěn zlínského festivalu – Muzeum Škoda Auto, 

 návštěva SZŠ – zdravověda – 3.A, 

 exkurze – Terezín,  

 Ajax – akce Policie ČR (2.ročníky), 

 Noc s Andersenem, 

 plavecký výcvik žáků 1. a 2.tříd,  

 exkurze do autosalonu a dílny značky Fiat, 

 exkurze do úpravny a čističky vody -  Rečkov, Podlázky, 

 Čas proměn – akce pro dospívající děvčata, 

 lekce keramiky pro děti z MŠ. 
 

10.1.5.  Další akce 

 Návštěvy divadelních představení, 

 Sebeobrana – Taekwon-Do - ukázka, nácvik, 

 Den bez aut – dopravní výchova, 

 In-line bruslení – 1. B, 2.B, 

 Bruslení na ledě – 1. stupeň, 

 Divadlo Kouzel – Pavel Kožíšek,  

 návštěva Sabiny Laurinové u druháčků, 

 rallye – Osmínek – soutěž s dálkově ovládanými autíčky, 

 sběr papíru – 3x ročně, 

 den otevřených dveří, 
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 Zpěváček Osmáček – dlouholetá soutěž organizovaná školou, 

 Talent – soutěž žáků školy v různých oborech činnosti, 

 návštěva Mistrovství Evropy v atletice – Praha O2 Aréna, 

 Dětská nota, 

 zápis do 1. ročníku, 

 profitesty pro 9. třídy, 

 zájezd Drážďany, 

 vánoční besídky pro rodiče, 

 hra se zpěvy pro MŠ – Červená Karkulka - představení třídy 3.A pro MŠ a rodiče, 

 výstava - Merkury - výstavu uspořádala 8. ZŠ, 

 Slunce svítí všem – divadlo hrané dětmi se zdravotním postižením, 

 Čertovské disko 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), 

 projekt Vánoce – celá škola, 

 Festival pana Pipa – návštěva přehlídky dětských divadelních představení, 

 tvoření vánočních svícnů s rodiči, 

 adventní věnce – tvoření s rodiči, 

 slavnostní vyřazení žáků 9. tříd – Sbor českých bratří. 

 

10.1.6.  Akce MŠ 

 září – loutková pohádka v mateřské škole – divadélko „Koloběžka“, 

 19. září – dům dětí – pozorování živých šnečků, seznamování hravou formou s 
jejich životem a vývojem – třída „Tygříků“,  

 3. října – loutková pohádka v mateřské škole – divadélko „Jak dráček našel 
kamarády“ – divadélko „Kašpárek“,  

 11. října – vyšetření zraku pro celou mateřskou školu – projekt pojišťovny 209,  

 24. října – plavání v Jičíně – třída „Tygříků“ – seznamování s vodou, 

 25. října – hudební pořad v mateřské škole pro obě třídy – „Toulavá kytara“,  

 6. listopadu – návštěva městského policisty s pohádkou – bezpečné chování dětí, 

 13. listopadu – loutková pohádka „Trampoty čerta Huberta“ – divadélko 
„Koloběžka“,  

 21. listopadu – plavání v Jičíně – děti ze třídy „Tygříků“,  

 3. prosince – fotografování pod vánoční stromeček, 

 5. prosince – „Mikulášská nadílka“ ve třídě „Koťátek“ pro celou mateřskou školu, 

 prosince – návštěva babiček v domu s pečovatelskou službou – pásmo písní, básní 
a tanečků - Děti ze třídy „Tygříků“,  

 prosince – pohádka „O Peciválovi“ – loutková pohádka – divadélko „Kašpárek“,  
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 16. prosince – posezení s rodiči – výroba svícnů – zpívání společných koled a 
ochutnávání cukroví /upečeno dětmi/ ve školce,  

 17. prosince – rozbalování dárků pod stromečkem /obě třídy/ , 

 7. ledna – divadélko „Koloběžka“ s loutkovou pohádkou „Popletená zimní 
pohádka“, 

 od ledna 10 x návštěva solné jeskyně – obě třídy, 

 15. ledna – návštěva školy – zhlédnutí divadelního představení hraného dětmi  
ve škole, 

 před zápisem dětí do ZŠ – návštěva předškoláků v 1. třídě – pozorování dětí při 
vyučovací hodině a zapojení jich do dění ve třídě, 

 února – divadélko „Kašpárek“ – loutková pohádka „O Sněhurce“ – pro obě třídy 
ve školce, 

 27. února – Maškarní rej v mateřské škole – celý týden výroba masek, čelenek  
 v duchu indiánů, 

 v pátek sportovní hry, hledání pokladů, indiánské zvyky a tance, 

 března – návštěva Tygříkové třídy boleslavských hasičů, 

 března – loutková pohádka „Jak vyzrát na bacily“ – divadélko „Koloběžka“, 

 14. března – městská policie s dalšími pohádkami ohledně bezpečného chování 
dětí, 

 19. března – fotografování dětí, 

 20. března – čištění zoubků – projekt pro děti – ukázka jak se čistí zoubky 
/motivační pohádka/ + dárečky dětem, 

 27. března – městské divadlo – Obě třídy – pohádka „Ferda Mravenec“, 

 duben – plavání Tygříků v Jičíně, 

 14. dubna – loutková pohádka „O třech prasátkách“ – divadélko „Kašpárek“, 

 16. dubna – městské divadlo, 

 Pohádka – „Hrátky na pohádky“ – Tygříková třída , 

 30. dubna – výlet pro celou školku do ZOO - Liberec , 

 května – návštěva dětí z „Tygříkové třídy“ - městská knihovna – prohlížení knížek, 
četba z nich + vyprávění si o četbě, 

 května – plavání Tygříků v Jičíně, 

 května – Interhaf - pořad se živými pejsky – zapojení obou tříd , 

 května – dopravní hřiště pro děti s městskou policií – bezpečná jízda na 
dopravních autíčkách a motorkách, bezpečné přecházení dětí , 

 května – „Kinematovlak“ – hlavní vlakové nádraží – kreslené pohádky pro děti - 
třída „Tygříků“, 

 19. května – vystoupení dětí z Tygříkové třídy v domě s pečovatelskou službou – 
pásmo písní, básní a tanečků pro babičky, 

 22. května – výlet celé mateřské školy – „Staré hrady a zámky“, 

 23. května – loutková pohádka v mateřské škole – divadélko „Koloběžka  
s pohádkou „Námořnickou“, 

 června – poslední plavání Tygříků v Jičíně, 

 18. června – loutková pohádka na prázdniny – divadélko Kašpárek – „Lvíček  
a bolavý zub“, 

 20. června – Rozloučení s předškoláky – vystoupení dětí před rodiči – spaní dětí  
v mateřské škole – sportovní odpoledne ve školce  
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10.1.7.  Akce ŠD 

 Říjen – dlabání dýně, 

 listopad – zdobení perníčků – čert a Mikuláš, 

 prosinec – výroba vánočních dekorací, zdobení družiny, vánoční besídky, 

 leden – výroba drobných dárků pro budoucí prvňáčky, 

 únor – karneval – vyhlášení nejlepších masek, 

 březen – zdobení muffin (mandlová hmota, čokoládový krém), 

 duben – výroba velikonoční dekorace, zdobení vajíček, čarodějnický rej, 

 květen – výroba čokoládových pralinek, 

 červen – oslava MDD – drobné soutěže. 

11. Prevence sociálně patologických jevů 

 
11.1. Školní metodik prevence 

           Školním metodikem prevence byla ve školním roce 2013/2014 Mgr. Alena 

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

má vypracovaný Minimální preventivní program. 

 

11.2. Výchovný poradce 

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

Michalcová. Zajišťovala pro žáky poradenskou službu, a to v oblasti kariérového 

poradenství (pro 5., 8. a 9. ročník), dále 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. 

 

 

11.3. Školní psycholog 

Ve škole pracuje jako školní psycholožka Mgr. Zuzana Sedláčková. Spolupráce s paní 
psycholožkou byla velmi dobrá. Školní psycholog se stal přínosem pro naši školu. 

V období 2013/2014 se školní psycholožka věnovala následujícím problémovým  
oblastem: 

a) Výukové problémy žáků,  
b) problémy s chováním žáků ZŠ i dětí MŠ,  
c) poradenská činnost pro učitele,  
d) poradenská činnost pro rodiče,  
e) poradenská činnost pro žáky,  
f) zjišťování klimatu tříd,  
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g) pomoc při volbě povolání, školy – profitesty atd.,  
h) pozorování chování žáka (dítěte) ve třídě ZŠ i MŠ,  
i) školení pro učitele.  

     Školní psycholožka každý týden prodiskutovávala s vedením školy problémy, 
které nastaly v uplynulém období. Společně si stanovili, které žáky nebo děti vyšetří 
nebo s nimi pohovoří.  Psycholožka pravidelně konzultovala problémy s výchovnou 
poradkyní a metodičkou prevence patologických jevů.  Spolupráce se školní 
psycholožkou byla možná  také prostřednictvím telefonu nebo e-mailu v průběhu 
celého týdne. Na psycholožku se obraceli i jednotliví učitelé (zvláště třídní učitelé) 
ohledně řešení problémů v jejich třídách. Služba byla využívána i rodiči, a to 
bezplatně. Žáci mohli navštívit školní psycholožku každý týden. Buď si s ní smluvili 
schůzku, nebo mohli přijít i bez ohlášení. Mnohdy jim byla návštěva doporučena 
třídním učitelem. Psycholožka měla u své kanceláře k dispozici schránku, do které 
mohli žáci vhazovat své dotazy  a problémy. V následujícím roce bude rozšířena 
pracovní doba školní psycholožky na 6 hodin každý týden, a to vždy ve čtvrtek.  

 

11.4. Akce školy pro prevenci sociálně patologických jevů 

          Škola velmi úzce spolupracovala s nadací Šance pro děti a se sdružením 

Semiramis, zabývajícím se prevencí sociálně patologických jevů. Práce s dětmi  

v oblasti prevence probíhala formou seminářů vedených zástupci sdružení Semiramis 

a zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů.  

          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. Ve škole intenzivně pracovala výchovná komise, která se snažila  

ve spolupráci se zákonnými zástupci dítěte a vyučujícími řešit problémy týkající se 

záškoláctví, chování a jiných nežádoucích jevů. Výborná byla také spolupráce  

s OSPOD, která ve školním roce 2013/2014 byla daleko intenzivnější. Sociální 

pracovnice docházely na výchovné komise a pomáhaly řešit danou problematiku. 

 

11.5. Školní vzdělávací program 

          Působením na žáky v oblasti prevence sociálně patologických jevů se zabývá 

také školní vzdělávací program. K preventivní výchově dochází ve výuce  

v jednotlivých předmětech, více potom v rámci předmětů Občanská a etická výchova 

a Zdravý životní styl. 
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11.6. 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.  

K prevenci sociálně patologických jevů sloužily i mimoškolní aktivity, které škola 

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

   

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 zúčastnili 

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 do Českého ráje, výlet na Kokořín, exkurze do čističky odpadních 

vod na Podlázkách nebo do úpravny pitné vody v Rečkově. 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 13 

Počet odeslaných záznamů o úrazech 6 
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13.2. Vyhodnocení úrazů 

Místo úrazu Počet úrazů 

V hodinách tělesné výchovy 6 

V ostatních vyučovacích předmětech 4 

Výlety a exkurze, cvičení v přírodě, bruslení 0 

Lyžařské kurzy 0 

Výuka plavání 0 

Přestávky ve škole 3 

Mateřská škola 0 

Školní družina  0 

 

 

 

13.3. Prevence rizik 

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

 Pravidelné školení pracovníků – BOZP, 

 kontrola BOZP, 

 zlepšení požárního značení, 

 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- Červený kříž, 

 beseda o požární ochraně se zástupci hasičského sboru, 

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

 dozory na chodbách a dalších prostorách školy. 
 

14. Spolupráce školy s rodiči 

14.1. Formy spolupráce 

14.1.1.  Školská rada 
          Školská rada zasedala ve školním roce 2013/2014 dvakrát. Na svých zasedáních 

projednávala provedené a plánované úpravy ve škole (ZŠ a MŠ), počty žáků ve třídách 

ve školním roce 2013/2014, složení pedagogického sboru, rizika v počtu žáků, chod 
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MŠ, rozbor nového ŠVP včetně standardů pro 5. a 9. ročník, testování žáků a plány 

školy pro školní rok 2013/2014. 

 

14.1.2. Občanské sdružení při škole 

         Občanské sdružení Osmička sepsalo ke konci školního roku 2012/2013 svoje 

stanovy a zaslalo žádost o registraci na Ministerstvo vnitra, která byla schválena. Od 

školního roku 2013/2014 začala jeho činnost. Dne 21. 11. 2013 proběhla první valná 

hromada, na které byly schváleny stanovy, zvolen 11 členný výbor, který se sešel na 

ustanovující schůzce. Ze svého středu zvolil předsedu, místopředsedu a ekonomku.  

Výbor prodiskutoval výběr bankovního účtu, schválil příspěvek ve výši 50,- Kč na žáka 

(u rodin s více dětmi ve škole jen 1 x 50,- Kč). 

 

14.1.3.  Třídní schůzky, konzultace pro rodiče 

Třídní schůzky proběhly dvakrát do roka, a to v měsících listopadu 2013 a dubnu 

2014. V měsících lednu 2014 a červnu 2014 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. 

 

14.1.4.  Školní akce pro rodiče 

Pro rodiče a děti byly uspořádány akce:  

 Den otevřených dveří, 

 vázání adventních věnců, 

 výroba vánočních svícnů, 

 vernisáž výstavy „Merkury“, 

 výstava a doprovodné akce k 30. výročí založení školy, 

 slavnostní vyřazení žáků devátých tříd, 

 odpolední opékání buřtů s rodiči MŠ. 

 

14.1.5. 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. 

 

14.1.6.  Školní časopis 

        Na škole pracuje školní časopis Osmínek, který ve školním  roce 2013/2014 

byl vyhodnocen mezi nejlepšími časopisy v republice. 
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15. Vyřizování stížností, oznámení a podnětů 

 
15.1. Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy 

        Ve školním roce 2013/2014 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí 

ředitele školy. 

 

15.2. Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání 

Ve školním roce 2013/2014 nebyly podány žádné stížnosti proti podmínkám, 

průběhu a výsledkům vzdělávání.  

 

15.3. Stížnosti v oblasti pracovních vztahů 

Ve školním roce 2013/2014 nebyly podány žádné stížnosti. 

 

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 

17 994 808,49  

 
Výnosy celkem 

18 167 475,66  

 
Výsledek hospodaření   

za činnosti 
172 667,17  

 
Výsledek hospodaření za příspěvkovou 

organizaci  CELKEM 
172 667,17 
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16.2. Tvorba a použití peněžních fondů příspěvkové organizace v roce 2012 

 

 

 
stav 

1.1.2013 

příděly 

z VH 2012 

jiné  
(dotace... atp) 

použití 

(provoz) 

použití 

(ostatní) 

stav 

31.12.2013 

 

RF      413 122 664,98 170 843,70  45 996  247 492,68 

RF      414 11 500 55 000  55 000  11 500 

Fond 

odměn 
11 500 55 000  55 000  11 500 

Investiční 
fond 

315 754,20  48 947 95 080  269 621,20 

 

16.3. ROZDĚLENÍ  zlepšeného VH za rok 2013 ve výši Kč : 172 667,17 

 příděl do FO : 90 000,- Kč  

            do RF : 82.667,17  

 následně převod z RF do IF :  
 Informativně – uspořená daňová povinnost: 55 008,- Kč  

 

Fond 
stav 

31.12.13 

příděl 
z VH 2013 

celkem pro 
r.2013 

Čerpání v r. 2013 Kč - účel 
stav 

31.12.2013 

 
FO 

11500 90 000 101 500 85 000,- Kč rezerva pro případné 
překročení mzdových 
prostředků, odměny 

16 500 
 

 
413 
 
FR 
 
414 

247 492,68 82 667,17 330 159,85 150000,- Kč herní prvky pro hřiště 
MŠ, 20000,- Kč příčka na chodbě 
MŠ, 100000,-Kč školní tabule do 
tříd, 35000,- Kč oprava školních 
hodin  

25 159,85 
 
 

     

Fond 
 

    stav  
31.12.13 

   Tvorba 
    odpisy, 
příděl z RF 

  celkem 
pro r.2014 
 

Čerpání v r. 2014 Kč - účel 
 

     stav  
31.12.2014 
 

 
IF 

269 621,20 
 

 

34 999,- 
 

 

304 620,20 3x interaktivní tabule  
230 000,-Kč,  
70000,- Kč údržba budovy ve 
výpůjčce 
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16.4. Majetek 

 

Účet Název F/D skutečný stav účetní stav rozdíl 

018.00 
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 
7000,- - 60000,-  F 187 668,1 187668,1 0 

022.00 
Dlouhodobý hmotný majetek nad 40.000,- 
Kč F 834 253,7 834 253,7 0 

028.00 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 
3000,- - 40000,-  F 6 572 103,3 6 572 103,3 0 

112.00 Sklady F 10 666,8 10 666,8 0 

241.00 Běžný účet D 2 647 673,16 2 647 673,16 0 

243.00 Účet FKSP D 6 503,63 6 503,63 0 

261.00 Pokladna  F 8 315 8 315 0 

311.00 Odběratelé D 76 006,75 76 006,75 0 

314.00 Poskytnuté provozní zálohy D 13 451 13 451 0 

315.00 Jiné pohledávky D 15 600 15 600 0 

321.00 Dodavatelé D -675 754  -675 754  0 

324.00 Přijaté zálohy D -138 696 -138 696 0 

331.00 Zaměstnanci D -654 293 -654 293 0 

335.00 
Pohledávky za zaměstnance -půjčky z 
FKSP D 22345 22345 0 

336.00 Pohledávky z titulu sociálního zabezpečení D -360 198 -360 198 0 

342.00 Pohledávky z titulu daně z příjmů D -84 634 -84 634 0 

381.00 Náklady příštích období D 9 553 9 553 0 

384.00 Výnosy příštích období D -9 127 -9 127 0  

389.00 Dohadné účty pasivní D -91 250 -91 250 0 

901.00 
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 
7000,- Kč F 529 530,8 529 530,8 0 

902.00 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 
3000,- Kč F 4 385 923,53 4 385 923,53 0 
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17. Materiálně technické podmínky vzdělávání 
  

 Základní škola i mateřská škola disponují velmi dobrým technickým vybavením.   

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 6 PC a interaktivní tabulí. Ke zvyšování čtenářských dovedností mohou 

žáci využít školní knihovnu.   

 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 hřiště nedaleko školy.  Malé 

hřiště pod okny MŠ, které bylo dosud bez herních prvků a nebylo tedy využíváno, vybavila 

škola novými dřevěnými a lanovými herními prvky - tři přelízky v hodnotě 67 529,- Kč a 

dřevěný domek v hodnotě 69 138 Kč,-. Bezpečnost těchto hřišť je však stálým problémem. 

Často zde v nočních hodinách přespávají bezdomovci nebo se scházejí party mladých lidí, 

kteří zde po sobě zanechávají nepořádek v podobě odpadků, včetně lahví od alkoholu. 

             Ve školním roce 2013/2014 se škola zaměřila hlavně na opravu a výměny již 

dosluhujícího technického vybavení. Byly zakoupeny dvě interaktivní tabule, z nichž jedna je 

kombinovaná tabule triptych na psaní i k využití jako interaktivní technika. Byly zakoupeny 

nové servery. Dále byla vybavena učebna fyziky novou klasickou tabulí triptych.   

            V rámci podpory hygienického vybavení byl vybudován bidet na dívčích WC, 

provedena částečná oprava odpadů.             

          Vzhledem k problémům s vodou, které jsou ve škole dlouhodobé, bylo investováno  

ze zdrojů zřizovatele do opravy a výměny přívodního vodovodního potrubí. Dále vzhledem  

k bezpečnosti žáků byla na popud školy instalována do prostoru před MŠ a tělocvičnou další 

lampa pouličního osvětlení. 

 O prázdninách 2014 byla vybavena nová místnost sloužící školní družině. Tato nová 

místnost má vyšší kapacitu než původní a škola může v následujícím školním umístit do ŠD 

více žáků.  

             Škola dále vytvořila a vybavila nový prostor (šatnu) pro sportovce, kteří využívají 

školní tělocvičnu. 

  

18. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

programů 
Ve školním roce 2013/2014 se škola nezapojila do mezinárodních nebo rozvojových 

programů. 

 



 
 

42 

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 a vzdělávání pro seniory, dále byly pronajímány 

učebny pro vzdělávání veřejnosti v jazycích – německý jazyk a anglický jazyk. Podobným 

způsobem byl využit i přednáškový sál pro výuku autoškoly. 

19. Projekty školy financované z cizích zdrojů 
Škola v roce 2013/2014 spolupracovala se SPŠ Mladá Boleslav při realizaci projektu  

„Cestou přírodovědných a technických oborů napříč středočeským krajem“.  Ze strany 

podniku Škoda Auto a.s. byla poskytnuta účelová finanční podpora na zakoupení 

výukových stavebnic Merkur ve výši 233 000 Kč. Další část byla financována z vlastních 

zdrojů a to ve výši 100 000. Tyto finance byly kryty z účelově přidělených prostředků 

škole od zřizovatele.  

20.     Spolupráce s odborovými organizacemi a dalšími partnery při  

            plnění úkolů ve vzdělávání 

 

Ve školním roce 2013/2014 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: 

 SPŠ Mladá Boleslav - spolupráce při projektu „Cestou přírodovědných  

a technických oborů napříč středočeským krajem“, návštěva dílen školy, 

kroužek pro žáky 9. tříd - modelování v programu Catia 

 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 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 oslavy výročí školy občerstvení, 

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

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

počítačové techniky, 

 Fitness Pik – prohlídka fitness s výkladem o správném způsobu posilování 

organizmu včetně nutnosti správné životosprávy, 
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 Červený kříž – přednáška o první pomoci, 

 Hasičský sbor MB – přednáška pro 3. ročník, 

 MŠ Beruška a MŠ Pampeliška – poskytnutí možnosti využití tělocvičny, 

dílničky keramiky pro děti z MŠ, 

 OSPOD – konzultace a návštěvy pracovnic ve škole. 

 

Tato výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 15.10.2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

15. 10. 2014       Mgr. Jitka Houštecká, ředitelka 

 

 

 

 


