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1. Základní údaje o škole 

 

Základní škola Mladá Boleslav, Dukelská 1112, příspěvková organizace 

  

Sídlo školy:    Dukelská 1112, 293 01 Mladá Boleslav 

Zřizovatel školy:   Statutární město Mladá Boleslav 

Identifikátor právnické osoby: 613600797 

IČ:     75034026 

Ředitelka školy:   Mgr. Marcela Pavlíková 

Statutární zástupkyně ředitelky: Mgr. Leona Nováková 

Zástupkyně ředitelky:   Mgr. Bc. Jitka Brožová 

Koordinátorka ICT:   Mgr. Lenka Klímová 

Výchovná poradkyně:   Mgr. Leona Nováková 

Metodička prevence:   Mgr. Tereza Svobodová 

   

Druh školy a typy školských zařízení, které organizace sdružuje, jejich maximální kapacita:

 Základní škola  IZO 113 600 801  520 žáků    

         Školní družina      IZO 113 600 810  200 účastníků 

           Školní klub           IZO 181 006 677  100 účastníků  

Školní jídelna       IZO 108 022 480  500 strávníků 

              

Přehled oborů vzdělání:  79-01-C/01 

Název ŠVP: Škola plná pohybu 

  

Telefon:    326 211 170 

e-mail:     5zsmb@5zsmb.cz 

www stránky:    www.5zsmb.cz 

Datová schránka:   kzgj7up 

 

Školská rada:   

Zástupci zřizovatele: Mgr. Lucie Laurýnová, Ing. arch. Jindřich Zítka 

Zástupci rodičů: Roman Meliška, Ladislav Fišer 

Zástupci školy: Mgr. Jaroslava Svátková, Mgr. Lenka Klímová 

 

mailto:5zsmb@5zsmb.cz
http://www.5zsmb.cz/


 

Výroční zpráva Základní školy Mladá Boleslav, Dukelská 1112, p. o.,  

za školní rok 2020/2021 

 

4 

 

2. Úvodník ředitelky  

 

Výroční zpráva, kterou 

právě čtete, vás provede 

školním rokem 2021/22. 

Jaký byl?  

 

Hektický a plný událostí  

a důležitých momentů. Jak 

těch dobrých, tak těch, které 

radost nepřinesly. 

Byl to rok, na jehož začátku 

jsme pečlivě reflektovali 

zkušenosti a poznatky 

z distančního vzdělávání 

v předešlém roce a doufali, 

že nás již nic takového 

nepotká. Realita však byla taková, že i část tohoto roku probíhala distančně a my tak museli 

učit žáky na dálku. Byli jsme velmi rádi, že druhá polovina školního roku již proběhla 

„tradičním“ způsobem a my si tak všichni znovu zvykali na pravidla a řád normální výuky, 

ale hlavně – mohli jsme se znovu učit společně a společně se i věnovat dalším zajímavým 

aktivitám. 

Jako bychom si vše chtěli vynahradit, proběhla celá řada krásných akcí a projektů, se kterými 

vás seznámí tato výroční zpráva. Pro mě osobně byla jednou z největších radostí možnost 

konečně realizovat projekt Pomozme dětem na vlastní nohy. V týdnu, kdy projekt probíhal, 

velké množství dětí i učitelů jezdilo do školy na kole nebo koloběžce, případně chodilo pěšky. 

Podpořila jsem dobrovolníky z druhého stupně a spolu s nimi před školou rozdávala plakátky 

a vysvětlovala rodičům význam tohoto smysluplného projektu.  

Nadchly mě i další projekty, jako 

např. akce parlamentu No Backpack 

Day, což je celosvětově oblíbený 

happening, kdy děti všechny knihy  

a školní potřeby jeden den nosí 

v rukou nebo podivuhodných 

zavazadlech. Cílem je připomenout 

si miliony dětí na celém světě, které 

musejí ujít kilometry pěšky do školy  

a knihy a školní pomůcky přitom 

nosí v improvizovaných zavazadlech, 

protože si nemohou dovolit školní 

batůžky.   
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Také jsem se pobavila a potěšila při sledování dramatizace Karkulky, kterou s dětmi pátých 

tříd připravil kolega Roman Král. S radostí jsem se zapojila do projektového dne Voda, při 

kterém jsme si připomněli význam a důležitost této životodárné tekutiny.  

Spolu s kolegy jsem prožívala údiv a smutek po napadení Ukrajiny, po kterém jsme se 

okamžitě zapojili do pomoci. To, že charita a solidarita jsou hodnoty, které jsou na našem 

pomyslném žebříčku na samém vrcholu, dokázalo také to, že jsme opět pod vedením Lucky 

Kašparové uskutečnili již 5. ročník charitativního běhu Run and Help, kterého se zúčastnilo 

581 účastníků, naběhalo se 6021 koleček (tj. cca 1083 km) a celková vyběhaná částka byla 

neuvěřitelných 203 768 Kč. Tuto částku jsme věnovali malému Vojtovi, který se narodil 

předčasně s mnoho vývojovými vadami, na speciální léčbu a kompenzační pomůcky. 

Všechny tyto akce mě naplňují hrdostí nad školou, kterou mám tu čest řídit, lidmi, které mohu 

s úctou vést, a dětmi, které mohu s respektem vzdělávat. Znovu a znovu si tak potvrzuji, že 

cesta, na kterou jsem před čtrnácti lety tuto školu přivedla, je cestou správnou a že v dnešním 

hodnotově vyprázdněném světě po ní chci spolu se všemi, kteří se ke mně přidají, jít i nadále. 
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3. Personální zabezpečení činnosti školy  

 

I. Základní údaje o pracovnících školy (k 30. 6. 2022) 

Počet pracovníků 

celkem 

fyzický/přepočtený 

nepedagogických 

fyzický/přepočtený 

pedagogických 

fyzický/přepočtený 

pedagogických 

interních/externích 

pedagogických 

– s odbornou 

kvalifikací 

71/61,9 17/16,5 54/45,4 54/2 50 

  

II. Věková struktura pedagogických pracovníků (k 30. 6. 2022) 

Počet 

pedagogických 

pracovníků 

do 30 let 31–40 let 41–50 let 51–60 let nad 60 let Z toho 

důchodci 

Průměrný 

věk 

Celkem 7 12 19 12 4 4 44,9 

 - z toho žen 5 11 18 10 3 3 44,9 

  

III. Pedagogičtí pracovníci – podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k 30. 6. 2022) 

Počet pedagogických pracovníků – dosažené vzdělání 

vysokoškolské 

- magisterské  

a vyšší 

vysokoškolské 

 - bakalářské 

vyšší odborné střední základní 

35 5 2 12 0 

  

IV. Pedagogičtí pracovníci – podle délky praxe (k 30. 6. 2022) 

Počet pedagogických pracovníků s praxí 

Do 6 let do 12 let do 19 let do 27 let více než 27 let 

9 10 10 11 14 
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4. Zápis k povinné školní docházce a následné přijetí do 

školy; kariérové poradenství   

 

Zápis k povinné školní docházce 

Pro školní rok 2022/2023 přišlo k zápisu celkem 68 dětí, z toho 10 po odkladu. 45 dětí bylo ze 

spádového obvodu. U pěti dětí požádali zákonní zástupci o odklad školní docházky, šest dětí 

nespádových se na naši školu nevešlo z důvodu plné kapacity školy, takže po osobním jednání 

využili rodiče nabídek přestupu na jinou základní školu v Mladé Boleslavi. 

V prvním ročníku byly otevřeny dvě třídy s počtem žáků 28 v každé z nich. V obou třídách je 

asistent pedagoga jako podpora pro žáka/žákyni s poruchami učení nebo chování. 
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Kariérové poradenství 

Tento školní rok byl ještě ve znamení doznívajících covidových karantén, takže společné 

setkání s rodiči deváťáků a práce s žáky v rámci kariérového poradenství nemohly být ještě 

zcela intenzivní. Omezené byly i prezentace středních škol přímo ve výuce žáků, stejně tak 

návštěvy našich vycházejících žáků na středních školách, případně učilištích. 

Jelikož šlo obecně o poměrně silný ročník, po absolvování přijímacích zkoušek následovalo 

nejedno zklamání. A tak poprvé v historii školy počet přihlášek ve druhém kole u jednoho 

uchazeče přesáhl desítku, na druhou stranu se konečně podařilo nasměrovat absolventy více 

mimo region Mladá Boleslav a nikdy jsme neměli takový počet instalatérů jako v tomto 

školním roce. 

Všichni zájemci o pokračování studia na středních školách a učilištích byli nakonec zdárně 

umístěni, většina z nich se dostala na preferované školy, úspěšní byli i ti, co podali odvolání.  

Pouze jedna absolventka vycházející z nižšího ročníku se dohodla s rodiči na roční studijní 

pauze. 

Z pátých ročníků odešlo na víceletá gymnázia šest žáků. 

 

 

Typy škol a počty přijatých 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Umělecké (talentové zkoušky, ne přijímačky) 4 

4leté obory s maturitou 30 

3leté učební obory 17 

Nic 1 
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Škola obor 

počty 

žáků 

Gymnázium Gymnázium 8 

Střední zdravotnická škola MB Zdravotnické lyceum 2 

Střední zdravotnická škola MB Praktická sestra 2 

ŠKODA AUTO MB Autolakýrník 1 

ŠKODA AUTO MB Mechanik 1 

ŠKODA AUTO MB Mechanik seřizovač 2 

SOŠ a SOU MB 

Mechanik opravář motor. 

vozidel 3 

SOŠ a SOU MB  Mechanizace a služby 1 

SOŠ a SOU MB  Veřejnosprávní činnost 2 

SOŠ a SOU MB  Autoelektrikář 1 

SOŠ a SOU MB  Technické lyceum 1 

SOŠ a SOU Nymburk  Operátor skladování 1 

OA a Jazyková škola MB Obchodní akademie 2 

OA a Jazyková škola MB Ekonomické lyceum 2 

SOU Hubálov  Instalatér 4 

SPŠCH Pardubice  Aplikovaná chemie 1 

Hermes MB Kuchař-číšník 1 

SPŠ elektro Liberec  Strojírenství 1 

Střední průmyslová škola MB Strojírenství 2 

Střední průmyslová škola MB Informační technologie 1 

SOŠ pedagogická Nová Paka  Předškolní pedagogika 1 

ISŠ Moravská Třebová  

Bezpečnostně právní 

činnost 1 

SŠ designu a umění Praha  Grafický design 1 

SŠ gastronomie a hotelnictví MB   Hotelnictví 1 

SOŠ a SOU Horky n. Jiz.  Gastronomie 1 

SŠ gastronomie a hotelnictví Nová Paka  Hotelnictví 1 

OA, Hotelová škola Turnov  Cestovní ruch 1 

SŠ podnikatelská SPEKTRUM MB  Obchodní akademie 1 

Střední uměleckoprůmyslová škola 

Turnov  

Výtvarné zpracování 

kovů a drahých kamenů 1 

SŠ dopravní Děčín  

Provoz a ekonomika 

dopravy 1 

EKO Gymnázium Poděbrady Multimediální tvorba 1 

MICHAEL SŠ reklamní tvorby  Multimediální tvorba 1 

neumístěn/a   1 

    52 
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Umístění absolventů podle zaměření počet 

Gymnázium 8 

Zdravotnické obory  4 

Automobilový průmysl 8 

Ekonomické zaměření 8 

Pedagogika 1 

Stravování a hotelnictví 4 

Instalatér 4 

Strojírenství, technické obory 6 

Multimédia, grafika 3 

Doprava 1 

Chemie 1 

Cestovní ruch 1 

Výtvarné zpracování kovů 1 

ICT, Právní činnost 1 

neumístěn/a 1 
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5. Vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího 

programu, výsledky vzdělávání žáků  

  

Vzhledem k tomu, že již od prvního ročníku žáci pracují především ve skupinách – hnízdech, 

z cílů ŠVP se nejlépe daří rozvíjet dovednost spolupracovat ve skupině a týmu, přijímat role  

v týmu a plnit povinnosti, organizovat, vést, kontrolovat a hodnotit práci. To vede i k účinné 

komunikaci, k rozvíjení dovednosti vést dialog, naslouchat druhým a reagovat odpovídajícím 

způsobem. Postupně se rozvíjí schopnost žáků vystupovat na veřejnosti a komunikace v cizím 

jazyce. Cíleně vedeme žáky k vyhledávání nových poznatků a práci s nimi, rozvíjíme jejich 

tvořivé myšlení a schopnost přiměřeně řešit problémy. Systematicky učíme žáky, respektu, 

toleranci a zároveň dodržování pravidel. Žáci si osvojují strategie potřebné pro své učení, pro 

svůj pokrok, získávají pracovní návyky.  

Učitelé a učitelky průběžně a systematicky shromažďují důkazy o učebních pokrocích žáků. 

Pracují s kritérii hodnocení a prostřednictvím zpětné vazby žáky informují o výsledcích jejich 

učení. Vedou je také k vzájemnému hodnocení a sebehodnocení a tím posilují jejich 

autonomii a zodpovědnost za vlastní učení. Velký důraz klademe na průběžnou zpětnou 

vazbu, která umožňuje posouvat žáky k jejich osobnímu maximu. Některé třídy pracují 

s mapami učebního pokroku, učitelé na 1. stupni pak s týdenními plány. 

ŠVP je pro nás „živý dokument“. Pravidelně ho posuzujeme a hodnotíme, jak odpovídá 

současným požadavkům a nastavení státní školské politiky i našim zkušenostem a potřebám. 

Od školního roku 2021/22 tak máme ŠVP, do kterého jsme zapracovali všechny inovace 

nového RVP. Došlo k redukci obsahu některých předmětů, která nám umožní nejít po 

povrchu, ale zaměřit se na tzv. klíčové myšlenky, věnovat důležitým tématům a úkolům 

dostatek času a rozvíjet u žáků měkké kompetence.  

Pravidelně se účastníme všech šetření ČŠI, výsledky pak rozebíráme a formulujeme závěry, 

případně přijímáme opatření. Pro žáky 5. a 9. tříd máme připraveny vlastní srovnávací testy. 

Snažíme se podporovat vnitřní motivaci žáků, kombinujeme sumativní a formativní 

hodnocení. Žáky předem informujeme o termínech velkých testů, na které je připravujeme  

a dáváme jim možnost test zopakovat v případě neúspěchu. 

Všichni učitelé nabízejí konzultační hodiny a možnost doučování. Žákům ho však 

nevnucujeme, také tímto způsobem je vedeme k převzetí osobní zodpovědnosti. V případě 

potřeby komunikujeme s rodiči. Třídní schůzky probíhají dvakrát ročně formou tzv. tripartit, 

setkání ve formátu dítě – rodiče – učitel. Na těchto schůzkách všichni aktéři hodnotí výsledky 

vzdělávání ze svého pohledu.  

Jako důležitá priorita se ve formativní evaluaci ukázal rozvoj čtenářské gramotnosti, který 

může pomoci zvýšit vzdělávací výsledky ve všech předmětech. Zajímavá je v této souvislosti 

poznámka o častém časovém a motivačním úniku dětí k mobilním telefonům, internetu, 

sociálním sítím a hrám, přičemž jejich přílišné využívání snižuje schopnost dětí pro reálné 

vztahy a schopnost myslet hlouběji a v souvislostech. Distanční výuka tato negativa využívání 

moderních technologií prohloubila. Tématu bude nutné se věnovat. 
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Prospěch a docházka žáků všech ročníků celkem k 30. 6. 2022 

Prospěch a docházka žáků  

všech ročníků 

Počet žáků  

k  

30. 6. 2022 

Po komisionálních 

 a opravných zkouškách 

Žáci celkem    511  

Prospěli s vyznamenáním 376  

Prospěli 129  

Neprospěli 6 5 

     - z toho opakující ročník 0 1 

Průměrný počet zameškaných hodin na 

žáka/z toho neomluvených 

59,6/0,125  

  

 

 

Přehled výsledků JPZ 

 
  

 

Výsledky přijímacích zkoušek ukázaly, že naše škola je plně konkurenceschopná s ostatními 

školami. Potěšilo nás, že přes tlak některých rodičů na „překlopení“ celého rozvrhu do online 

výuky v době distančního vyučování bylo správné, že jsme tomuto tlaku nepodlehli  

a respektovali jsme psychohygienická doporučení. I výsledky JPZ ukázaly, že žáci naší školy 

byli i po distančním vzdělávání dobře připraveni, a to především pro studium na čtyřletých 

oborech. U osmiletých gymnázií řadu let vnímáme fakt, že někteří rodiče se snaží o přijetí 

svých dětí na tento typ školy i přesto, že předpoklady a vzdělávací výsledky jejich dětí 

nevypovídají o snadném přestupu na školu pro žáky se zvýšeným nadáním. Proto nás těší, že 

na naší škole pokračuje ve studiu na druhém stupni čím dál více žáků s výbornými 

vzdělávacími výsledky na stupni prvním. 
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6. Prevence rizikového chování žáků  

 

Vyhodnocení minimálního preventivního programu za školní rok 2021/2022 

Cílem naší školy bylo pokračovat v realizaci dlouhodobého komplexního programu primární 

prevence. Důraz i nadále klademe na rozvoj klíčových kompetencí. Snažíme se u žáků  

o maximální rozvoj jejich soft skills, tedy měkkých dovedností. Do realizace programu 

zapojujeme maximální́ počet pedagogů a žáků, a to nejen při vyučování, ale i na neformální́ 

bázi. K žákům přistupujeme s respektem a preferujeme jednotný partnerský přístup. 

Témata rizikového chování byla začleňována do výuky zejména v následujících oblastech: 

• oblast digitální (digitální technologie, mediální gramotnost) 

• oblast přírodovědná (biologie člověka, fyziologie – poruchy přijmu potravy, pohlavně 

přenosné choroby, biologické účinky drog a jejich chemické aspekty) 

• oblast zdravého životního stylu (výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, 

podmínky správné výživy, volný čas, sportovní aktivity) 

• oblast společenskovědní (proces socializace jedince) 

• oblast občanské a rodinné výchovy (postavení rodiny ve společnosti, vedení 

domácnosti, formy komunikace) 

• oblast sociálně právní (právní aspekty drog, práva dítěte, význam a cíle reklamy) 

• oblast sociální patologie (postoj společnosti ke zneužívání drog, delikventní chování, 

xenofobie, šikana, rasismus). 

 

Během celého školního roku probíhaly besedy na vybraná témata ve spolupráci  

s MP Education s.r.o. a Probační a mediační službou.  Ve třídách 1. stupně proběhl za školní 

rok jeden preventivní program, na druhém stupni pak dva bloky preventivních programů 

realizovaných výše zmíněnými organizacemi primární prevence. Od pátých do devátých 

ročníků proběhly programy zaměřené na sexuální výchovu a problematiku užívání 

návykových látek. Vzhledem k situaci s covid-19 se veškeré programy konaly až v druhém 

pololetí školního roku, avšak všechny proběhly prezenční formou. 

I letos probíhaly pod vedením třídních učitelů třídnické hodiny, a to každé pondělí od 7.30  

do 8.10 hod. V těchto hodinách se žáci zabývali hlavně udržováním zdravých vztahů  

a stmelováním třídních kolektivů. I přesto, že jsou třídnické hodiny nepovinné, účastní se 

jich většina žáků.  

Žáci měli možnost konzultací s výchovnou poradkyní, školní metodičkou prevence, školní 

psycholožkou a sociální pedagožkou.  
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Činnost školního parlamentu  

Během školního roku se parlament spolupodílel na životě školy, zprostředkovával výměnu 

informací mezi žáky, učiteli a zaměstnanci školy. Dbal na její dobrou pověst a snažil se dobře 

školu reprezentovat. Podporoval zodpovědnost zvolených zástupců tříd za spolupráci mezi 

sebou navzájem. Členové také zprostředkovávali informace, které́ se dozvěděli na schůzkách 

školního parlamentu, svým spolužákům ve třídách. Přenos informací ulehčily třídnické 

hodiny, které́ se konají každé pondělí. Dávají členům parlamentu větší prostor pro diskusi se 

spolužáky a učiteli. 

Prvních čtrnáct dní v září byli za spolupráce s třídními učiteli vybráni vhodní́ kandidáti pro 

školní parlament. V jednotlivých třídách proběhlo hlasování a z každé třídy (od třetího do 

devátého ročníku) byli zvoleni minimálně dva zástupci do parlamentu.  

Parlament se scházel každý týden v pátek od 7.30 do 8.10 hod. 

Vzhledem k situaci s covid-19 byla činnost parlamentu během 1. pololetí školního roku 

částečně pozastavena, v druhém pololetí parlament fungoval v běžném režimu tak, jak je 

uvedeno výše. 

V květnu po roční pauze proběhlo v rámci školního parlamentu školní fórum, kterého se 

zúčastnili dobrovolníci z celé školy od 3. do 9. tříd.  S výstupy z tohoto fóra budeme dále 

pracovat.  

Pro následující školní rok si bereme za cíl dále se zdokonalovat v práci, kterou pro školu 

děláme. Stále vnímáme rezervy hlavně v přenosu informací ze zasedání do tříd a s vnímáním 

prestiže, kterou s sebou přináší možnost práce pro školní parlament. Také bychom rádi 

zapracovali na formě výběru žáků do školního parlamentu, a pomohli tak lépe dosáhnout výše 

zmíněných cílů. 
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7. Výchovné poradenství  

 

V tomto školním roce jsme se pomalu vrátili k prezenční výuce. Ačkoli se zmírnily covidové 

karantény, několik žáků pro tento školní rok zůstalo ztracených. Potýkali se s depresemi, 

strachem a sociální deprivací. Stěžejním úkolem výchovné poradkyně se stala práce nejen se 

žáky, kterých se tyto problémy týkaly, ale i spolupráce s třídními učiteli, rodiči a také  

s třídními kolektivy, které bylo třeba postupně opět stmelit. 

  

Dočkali jsme se také otevření střediska výchovné péče v Mladé Boleslavi, a to jako 

detašovaného pracoviště SVP Klíčov. S místním ambulantním oddělením SVP úzce 

spolupracujeme. 

 

Pokračovala individuální práce se žáky s poruchou chování i schůzky a výchovné komise se 

zákonnými zástupci problémových žáků. Sestavovali jsme výchovné plány, ty pravidelně 

vyhodnocovali a upravovali tak, aby byly smysluplné a účelné. Všem žákům, kteří dostali 

doporučení z PPP, byly sestaveny IVP, které byly průběžně vyhodnocovány a také upraveny.  

Díky školním asistentkám se dařilo v případě potřeby zajistit individuální práci problémových 

žáků v hodině mimo učebnu. 

 

Vzhledem k delším objednacím lhůtám v PPP výchovná poradkyně na základě doporučení 

učitelů 1. stupně a po svolení zákonných zástupců provedla u žáků s podezřením na poruchy 

učení diagnostiku schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní (J. Bednářová), která 

sloužila jako podklad pro vyšetření na odborném pracovišti. 

 

Iniciovali jsme pravidelná setkávání výchovných poradců s Policií ČR, OSPOD a SVP. Cílem 

je jednotný postup v řešení problémů na základních školách regionu. 

 

Výchovná poradkyně také individuálně pracovala se žáky 9. ročníků i s jejich rodiči při volbě 

středních škol. K tomu napomohlo i testování profesních předpokladů budoucích absolventů,  

a to jak na základní úrovni v hodinách, tak rozšiřující zajištěné paní psycholožkou. 
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8. Školní psycholožka 

 

Ve školním roce 2021/22 vykonávala pozici školní psycholožky nadále PhDr. Zuzana 

Knesplová. Její snahou bylo především navštívit všechny třídy, představit se prostřednictvím 

vzájemné interakce a aktivit, a rozšířit tak možnost poradenství mezi více dětí. I letos 

vzhledem k situaci kolem covid-19 vyžadovalo naplňování tohoto cíle značnou kreativitu  

a flexibilitu. Nicméně se podařilo a v některých třídách školní psycholožka následně 

intervencí pomáhala k narovnání vztahů či konstruktivnímu řešení problémů. V sedmých 

třídách byl proveden preventivní vztahový screening s následnou diskusí nad výsledky  

s třídními učiteli i samotnými žáky.  

 

U klientů z řad žáků se školní psycholožka v tomto období věnovala individuálním 

konzultacím při osobních, vztahových i školních problémech. V letošním roce byl patrný 

nárůst témat spojených s problémem sociálního začleňování, úzkostných i sub-depresivních 

stavů, sebepoškozování. Dle potřeby jednala psycholožka s dalšími odborníky z řad 

psychologů a psychiatrů, a plnila tak důležitou úlohu „rozcestníku“ pro efektivní řešení 

psychických problémů žáků.  

 

Pro zájemce školní psycholožka realizovala celodopolední testování v rámci kariérového 

poradenství. Výsledky pak konzultovala se žáky a jejich rodiči při individuálních pohovorech. 

Učitelům pomáhala s metodickým vedením třídních kolektivů i s individualizací přístupu  

k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a k žákům nadaným. Školní psycholožka také 

otevřela odpolední Klub nadaných dětí Mensa – Zvědálek.  

 

S individualizací přístupu k žákům školní psycholožka pomáhala i asistentům pedagoga  

a školním asistentům. Někteří pedagogičtí pracovníci školy využili též možnosti 

individuálního psychologického poradenství. 

 

Individuální psychologické poradenství využívali i nadále zákonní zástupci, tématy konzultací 

byly nejčastěji problémy spojené s dětmi-žáky naší školy, ale i rodinná situace. 

 

Nedílnou součástí práce školní psycholožky byla úzká spolupráce s dalšími členy školního 

poradenského pracoviště (metodička prevence/sociální pedagožka, výchovná poradkyně)  

a s vedením školy.  
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9. Další vzdělávání pedagogických pracovníků, odborný 

rozvoj nepedagogických pracovníků  

 

DVPP 

Naše škola se může „pochlubit“ velkým zájmem pedagogických pracovníků o další 

vzdělávání, o svůj osobnostní rozvoj. Plán DVPP se v tomto roce zaměřil především na 

doplňování znalostí a dovedností pro práci na platformě Google Classroom, prohlubování  

a zvyšování kompetencí získaných v projektu Zlepšování práce školy v rámci formativního 

hodnocení – konkrétně zaměření na  práci s cílem a poskytování efektivní zpětné vazby  

a reflexi, vzdělávání v oblasti digitální gramotnosti a informatického myšlení, vzdělávání 

v oblasti inovativních metod a forem práce (RWCT, MBTI …), prohlubování odbornosti ve 

specializaci jednotlivých vyučujících a u některých kolegů nebo kolegyň pokračovalo studium 

k získání nebo rozšíření kvalifikace. 

O tom, že naše škola klade na další vzdělávání pracovníků velký důraz, svědčí i přehled 

kurzů, seminářů a webinářů, které jsme absolvovali. Tento přehled je přílohou výroční 

zprávy.  

Do budoucna se chceme zaměřit na ještě lepší sdílení postřehů, zkušeností  

a dovedností získaných díky těmto vzdělávacím aktivitám, a to především prostřednictvím 

práce minitýmů a metodických sdružení.  

DVPP považujeme za důležitý faktor při posilování růstového myšlení pedagogických 

pracovníků. Proto účast na něm pravidelně vyhodnocujeme a oceňujeme. Tento proces nám 

ukazuje, že se do dalšího vzdělávání nezapojují všichni zaměstnanci se stejnou intenzitou, což 

je téma pro osobní pohovory s vedením školy a prostor pro další osobnostní rozvoj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek ze vzdělávání sboru s Robertem Čapkem z 22. 3. – téma Líný učitel 
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Nepedagogičtí pracovníci 

Pravidelně se vzdělávají také zaměstnankyně školní jídelny. Jsme zapojeni do 

celorepublikového projektu „Máme to na talíři a není nám to jedno“ (viz 

https://www.mametonataliri.cz/ ), ve němž v současné době pracuje 17 pilotních školních 

jídelen, které se vzdělávají v kulinářských technikách, testují ve svých provozech navržené 

standardy a pomáhají je připravit tak, aby byly srozumitelné a v praxi bez kompromisů 

použitelné. Uveřejněné standardy je možné volně využít a zavést je do praxe svých školních 

jídelen.  

S gastronomickou stránkou – tedy s recepty, a jejich provozně optimalizovanou přípravou 

pomáhá dobrovolně řada známých kuchařských tváří, kterým není jedno, jak budou děti 

vnímat gastronomii, jejíž kvalita z velké části může ovlivnit jejich zdraví. 

Standardy jsou vždy stavěny na vědecky ověřených informacích, příkladech dobré praxe a je 

snaha je vypracovat tak, aby byly jednoznačné, konkrétní, srozumitelné a aplikovatelné ve 

všech provozech. 

 

Pracovnice školní jídelny se zúčastnily těchto seminářů:  

Hradcová (vedoucí školní jídelny): 

30. 9.   Školní stravování – legislativa, provoz a financování 

          online seminář (pracovní smlouvy, platy, provoz kuchyně, aktuální platné vyhlášky) 

18. 10.  Školní jídelna od A do Z 

  online seminář (požadavky hygienických stanic při kontrole, metodika v praxi,  

             správné vedení dokumentace) 

26. 5.    Co trápí školní jídelny             

             online konference (plnění spotřebního koše, kvalitní kuchařky, nízké platy  

             v kuchyni) 

14. 6.    Kvalita ve školní jídelně není sci-fi 

             online seminář (používat čerstvé suroviny, méně solit, používat bylinky, žádná 

             dochucovadla, čerstvé ovoce, zelenina, kvalitní kuchaři) 

 

Hnátková (vedoucí kuchařka): 

10. 5.    Makro akademie Praha 

             Nože, vývary, polévky  

 praktický seminář (práce s nožem, kvalitní vývar je základ, jak oživit dětem polévky 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

https://www.mametonataliri.cz/
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10. Akce a aktivity školy 

 

Přehled projektů a školních akcí  

Září  
Školní výlety 5.B + 7.A, 6.B, 7.B + 7.C, 3.A 

EDU.LAB 9.A, 9.B 

Ekopobyt 5.A 

Adaptační pobyty 4.B, 6.A 

Prales dětem 1.A, 5.B, 8.C, 8.B 

Netopýři a les 3.A 

Celoškolní sběr papíru  
Kolo pro život 5.A 

Mensa testování  zájemci 

Lego 1.A 

Ekoprogram v CHKO Křivoklátsko 5.B 

Beseda v rámci zeměpisu – Evropa, Nizozemí 9.A,B 

Beseda v rámci zeměpisu – Asie, Indie 8. A,C, 8.B 

Ekocentrum Zahrada – Kdo je tu doma? 6.A, 6.B 

Program v DDM 2.A 

Dopravní výchova 4.B 

  
Říjen  
Čistá řeka Jizera 5.A, 7.B, 8.A, 9.A 

EDU.LAB 8.A 

Dopravní výchova 2.B 

Filmfest v DK 7.A + 8.A + 8.B 

Výlet Staré Hrady 1.A 

Lego 1.A 

Škola nanečisto  
Ekozahrada – Supermarket Svět 9.B 

Učíme se venku – Štěpánka 1.B 

Testování Aj a Ma, Čj 6.A 

Planetárium 4.A + 4.B 

Divadlo 1.A 

Probační a mediační služba – besedy 6.B, 6.A, 7.C 

Nabídka SŠ a SOU očima studentů – Pluhárna 9.B, 9.A 

  
Listopad  
Testování Ma a Aj 8.A, 6.B, 8.B, 8.C 

Knihovna – beseda se spisovatelkou 4.B, 3.B, 4.A 

Testování Čj 8.A, 8.B, 8.C 

Probační a mediační služba – besedy 6.A, 7.B, 7.A 
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Dopravní výchova NF ŠKODA AUTO jednotlivě všechny třídy 

Florbalový turnaj výběr dívky 2. stupně 

Přednášky PČR 5.B, 5.A, 8.A, 8.B + 8.C 

Florbalový turnaj výběr chlapci 2. stupeň 

Badatelství s Legem 4,B, 4.A 

Exkurze Obecní dům Praha 8.B 

Ekocentrum Zahrada – Sovy a dravci 6.B, 6.A 

Škola nanečisto  
Dětská nota 2.A,B, 3.A,B, 1.A, 6.A,B, 5.A, 4.A,B 

Výukový program Kdo chce s vlky výti ŠD 

Ekocentrum Zahrada  5.B 

Lego 1.A 

Výlet s rodiči 1.A 

Knihovna 2.A, 2.B 

Florbalový turnaj výběr žáků 4. a 5. tříd 

  
Prosinec  
Školní Mikuláš  
Škola nanečisto  
Exkurze cukrovar Dobrovice 9.A,B 

Divadlo 1.A 

Prales dětem 1.A, 5.A, 5.B 

Třídní vánoční besídky všechny třídy 

  
Leden  
Prales dětem 1.A, 5.A, 5.B 

Exkurze Praha 9.A 

Preventivní programy 3.A, 3.B, 4.A, 5.B, 5.A, 4.B, 9.B 

Škola nanečisto  
Preventivní program pro chlapce 6.A 

Školní kolo dějepisné olympiády zájemci z 2. stupně 

Ekocentrum Zahrada – Hadi 4.A, 4.B 

Školní kolo olympiády v ČJ zájemci z 8. a 9. tříd 

LVK žáci 7. tříd 

Lego 4.A, 4.B, 3.B 

  
Únor  
Zimní ozdravný pobyt Vítkovice 5.A 

Ozdravný pobyt Horní Maxov 3.B 

Škola nanečisto  
Zájezd KMD výběr žáků 2. stupně 

Koncert FOK 5.B, 9.A 

Ekocentrum Zahrada – Jmenuji se Jizera 6.A 

Lego (polytechnická výchova) 4.A, 4.B, 3.B 
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Březen  
LVK žáci 8. ročníku 

Dokument Nikolas Winton – Síla lidskosti + 

beseda 9.A,B a 5.A 

Lego 4.A, 4.B, 3.B 

Abeceda peněz  4.A, 2.B, 2.A, 4.A 

Beseda v rámci zeměpisu 8.A, 8.B, 8.C 

Divadlo 1.A 

Škola nanečisto  
Karneval ŠD 

Slavnost čtení 1.A 

Beseda v knihovně 5.A, 5.B 

Ekocentum Zahrada – Včelí rojení 3.A 

Prales dětem 1.A, 5.A, 5.B 

Preventivní programy pro chlapce 7.A 6.B 

Preventivní programy 8.B, 9.A, 8.A, 8.C 

Muzeum MB – Velikonoční dílny 3.A 

Ponožkový den všechny třídy 

Projekt voda všechny třídy 

Program v DDM 2.B 

Ekocentrum Zahrada – Jmenuji se Jizera 4.B 

  
Duben  
Ekocentrum Zahrada – Jmenuji se Jizera 4.A 

Divadlo 1.A 

Jarní dílny na Hradě 3.A 

Nocování ve škole 4.B 

Jarní tvoření s rodiči 1.A 

Legrace musí být – jak na posmívání 7.B, 6.B, 6.A, 5.A 

Velikonoční přespání ve škole 3.A 

Štafetový pohár výběr žáků 1. stupně 

Hadi ČR 8.C, 6.A 

Lego  1.A, 4.A, 4.B, 3.B 

Exkurze park Průhonice 7.B 

Den Země 1. stupeň 

Výlet s rodiči 1.A 

Akce Pomozme dětem na vlastní nohy celá škola 

Dopravní výchova 4.B, 4.A 

Muzeum Turnov – horniny a minerály 4.A 

Den pro dívky Škoda Auto výběr žákyň 8. tříd 

Ekocentrum – Živá Mladá Boleslav 4.B 

Zájezd KMD výběr žáků 2. stupně 

  



 

Výroční zpráva Základní školy Mladá Boleslav, Dukelská 1112, p. o.,  

za školní rok 2020/2021 

 

22 

 

Květen  
Program v DDM 2.A 

Exkurze Pražský hrad 9.A 

Preventivní programy o dospívání 7. třídy - chlapci, dívky 

Ekocentrum Zahrada 1.B 

Odpočinkové odpoledne pro maminky 1.A 

Ekocentrum zahrada – Tajuplný svět netopýrů  6.A, 6.B 

Prales dětem 1.A, 5.A, 5.B 

Lego 4.B, 1.A, 4.A, 3.B 

DSMC – okresní kolo výběr žáků 5. a 8. a 9. ročníků 

Besídka pro rodinu 1.A 

Spaní ve škole a sportovní odpoledne s rodiči 4.A 

IQLandia a planetárium Liberec 5.a + 5.B 

Školní turnaj ve stolním tenise  
Hrad Kost s programem 2.A + 2.B 

DK – Svět kolem nás – Čína 7.-9. ročníky 

Hrad Kost 1.A 

Spaní ve škole a přírodní hřiště 1.B 

Testování ČŠI – všeobecný přehled 5. ročníky 

Preventivní programy 9.B, 9.A, 8.B, 8.A, 8.C 

Narozeninová party 1.A 

Výlet Dolní Bousov 1.B + 6.B 

Testování ČŠI – český jazyk 5. ročníky 

Školní fórum  
Atletický souboj  1. stupeň 

Divadlo 1.A 

Zájezd KMD výběr žáků 2. stupně 

Den bez batohů všechny třídy 

Výlet Sobotka – lezecká stěna 3.B 

DK MB – výchovný pořad  8.a + 8.B + 8.C 

Ozdravný pobyt Stříbrný rybník 5.A 

Ozdravný pobyt Bezdědice 4.A 

Škola v přírodě 2.A + 2.B 

Výstup na Sněžku zájemci z 2. stupně 

  
Červen  
Ozdravné pobyty a školy v přírodě 5.A, 4.A, 2.A + 2.B, 3.B, 4.B, 1.A 

Knihovna – pasování prvňáčků na čtenáře 1.A, 1.B 

Dětské sportovní odpoledne ŠD 

DSMC – krajské kolo družstvo žáků 1. stupně 

Lego – stavíme s tátou  1.A 

Cinestar – film Poslední závod 6. - 9. ročníky 

Sportovní kurz Borovice výběr žáků 2. stupně 

Divadelní představení  5.B 
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Obecní dům Praha – koncert FOK 5.A, 9.B 

Ozdravné pobyty 5.B, 3.A 

Cyklovýlet 4.B 

DK – výchovný koncert Dechového orchestu 6.A, 9.A, 9.B 

Včelí slet – přespávání ve škole 1.A 

Lego 3.B, 4.A, 4.B 

Školní výlety jednodenní i vícedenní (různý 

program, různá místa …) 

6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 7.C, 8.A, 8.B, 8.C, 9.A, 

5.A, 5.B, 2.A + 2.B, 9.B, 1.A 

Výstava ve Sboru českých bratří 4.B 

Spaní ve škole 8.C, 9.B 

Besídka a přírodní hřiště 1.A 

Projektový den 5.B 

Zumba maraton zájemci z celé školy 

Slavnost s rodiči – přírodní hřiště 1.B 

Koupání v Jizeře či na koupališti 3.A, 5.A + 7.A, 8.B, 8.C 

Galerie pod věží 4.A 

Run and help celá škola 

Přírodovědný kvíz zájemci z celé školy 

Chemická show zájemci z 2. stupně 

Slavnostní rozloučení se žáky 9. tříd  
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Spolupráce s mimoškolními organizacemi  

V tomto školním roce se nám po loňském výpadku kvůli distanční výuce podařilo spolupráci 

obnovit a většinu tradičních akcí realizovat, navázali jsme spolupráci i s novými 

organizacemi. 

 

Brick. 

• badatelské polytechnické programy této společnosti oživily výuku v několika třídách  

1. stupně 

Dětské dopravní hřiště Mladá Boleslav  

• žáci 4. tříd po absolvování lekcí výuky dopravní výchovy zaměřených na cyklistiku 

získali průkaz cyklisty, na hřišti se konaly i dopravní soutěže mladých cyklistů  

Dům dětí a mládeže „Na Výstavišti“ 

• naši žáci se účastnili různých programů pořádaných DDM a Ekocentrem Zahrada 

Knihovna města Mladá Boleslav  

• především třídy 1. stupně si vybíraly z programů Knihovny města MB připravených 

pro školy, např. besedy se spisovateli, žáci 1. ročníků byli „pasování na čtenáře“   

Mateřské školy v Mladé Boleslavi 

• pro děti z mateřských škol jsme opět pořádali Školu nanečisto 

Městské divadlo Mladá Boleslav, Kultura města Mladá Boleslav, ŠKODA Muzeum  

• třídy 1. i 2. stupně navštěvují divadelní představení, hudební i další pořady, které tyto 

organizace pořádají či zprostředkovávají  

MP Education, s.r.o. 

• preventivní výchovně-vzdělávací programy této organizace absolvovali žáci od 3. tříd 

Muzeum Mladoboleslavska 

• výstavy i různé programy navštěvují především žáci 1. stupně 

Probační a mediační služba, pob. Mladá Boleslav, PČR 

• besedy PMS absolvovali žáci 6. a 7. ročníků, přednášky PČR 5. a 8. ročníky 

SŠ a SOU na Mladoboleslavsku, Úřad práce Mladá Boleslav 

• žáci 9. a také 8. ročníků se účastní akcí v rámci kariérového poradenství 

Svět kolem nás 

• díky tomuto mezinárodnímu vzdělávacímu projektu se naši žáci 2. stupně pravidelně 

seznamují s různými částmi světa, tentokrát se dozvěděli mnoho zajímavého o Číně  

Zdravé město Mladá Boleslav 

• výstup na Sněžku v rámci Světového dne bez tabáku měl letos neočekávaně mnoho 

účastníků 
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Výstup na Sněžku  

Tak jako každý rok jsme i v tom skončeném školním roce uskutečnili výstup na naši nejvyšší 

horu. Zájem nás velmi překvapil. Na akce se přihlásilo více než 100 dětí, takže jsme nakonec 

jeli dvěma autobusy a museli jsme ještě přiobjednat i mikrobus. Tentokrát jsme se rozhodli 

zvolit cestu, kterou jsme v minulosti výstup ještě neabsolvovali. Vyrazili jsme z Horní Malé 

Úpy, ale nepřálo nám počasí. V průběhu cesty začalo pršet, byla mlha a zima, a tak si malá 

skupinka dětí na Jelence uvědomila, že výstup celý nezvládnou. Proto se tato skupina s jednou 

vedoucí vrátila zpět do Úpy a po krátkém občerstvení absolvovala procházku po jejím okolí. 

Zbytek výpravy ve velmi náročných podmínkách vrchol hory zdolal.  

Akce se koná pod heslem Cesta za čistým vzduchem. Touto aktivitou si tak spolu se Zdravým 

městem Mladá Boleslav již tradičně připomínáme Mezinárodní den bez tabáku. 
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Akce pro předškoláky  

V tomto školním roce se zapojilo celkem 24 předškoláků z celé Mladé Boleslavi do projektu 

Škola nanečisto. Během šesti setkání v období říjen – březen měly tyto děti možnost poznat 

prostředí naší školy, seznámit se s novými kamarády a pedagogy, zbavit se obav ze vstupu do 

školy a především si vyzkoušet hravou a tvořivou formou, jaké je to být školákem. 
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Environmentální výchova  

V letošním roce jsme opět navázali na tradici návštěv 

programů Ekocentra Zahrada. Jednotlivé třídy se během 

roku zapojily do programů zaměřených na život zvířat i na 

naše okolí. Programy probíhaly přímo v Ekocentru, kde si 

žáci mohli prohlédnout i domácí nebo volně žijící zvířata 

nebo zvířata žijící v lesoparku Štěpánka. Třídy 4.A a 4.B 

se zúčastnily také Lesní školy pro malé táborníky 

pořádané právě Ekocentrem Zahrada. 

Blízký lesopark Štěpánka nám celoročně slouží  

k poznávání přírody v jednotlivých ročních obdobích a je 

všemi třídami hojně navštěvován. Žáci 1. třídy podnikali 

pravidelné výpravy za poznáváním a zkoumáním a čas 

strávený venku také využívaly k učení se. 

Tradiční společnou akci Den Země tentokrát nachystali 

žáci z 5. A. Pro své spolužáky si připravili soubor aktivit 

 a úkolů zaměřených na planetu Zemi. 

V letošním roce jsme již naplno využívali přírodní hřiště. Dopoledne tento příjemný prostor 

sloužil k výuce žáků ze všech ročníků. Odpoledne patřilo přírodní hřiště dětem z družiny. 

Kromě výuky a her se děti na jaře zapojily i do péče o rostliny, kterým se na přírodním hřišti 

výborně daří. V zimě pomáhaly plnit krmítka pro ptáky. Bohužel jsme zatím moc ptáků na 

krmítko nepřilákali. Nevzdáme to a budeme se snažit i příští zimu. 

V rámci environmentální výchovy na škole proběhly několikrát za rok sběry baterií, 

elektrozařízení a mobilních telefonů. Sběry probíhají ve spolupráci s organizací Recyklohraní, 

kdy za každý sběr škola získává určité body a pořadí v žebříčku v rámci kraje.  

Na začátku září se třídy 5.A a 5.B zúčastnily ekologického pobytu v CHKO Křivoklátsko. 

Pobyt byl zaměřený na ekosystém les. Žáci během pětidenního pobytu plnili úkoly, které se 

týkaly tématu les. Na konci pobytu byly vyhlášeny a odměněny nejlepší skupiny v plnění 

úkolů. Pobyt se žákům i přes nevlídné počasí líbil.  

Během roku se také vybrané třídy účastnily 

dopoledních programů v Ekocentru Zahrada. 

Příkladem jsou programy jako Sovy a dravci, 

Tajuplný svět netopýrů, Kdo je tu doma a další. 

Na začátku října se třídy 5.A, 7.B, 8.A a 9.A 

zúčastnily akce Čistá Jizera. Sběr odpadků probíhal 

celé dopoledne podél řeky Jizery v úseku Hlavní 

nádraží MB až Krnsko. Žáci nasbírali přes deset 

pytlů odpadků různých velikostí a druhů. 

Na konci června v rámci volného vyučování jsme uspořádali venkovní akci Přírodovědný 

kvíz. Žáci sedmých tříd připravili pro celou školu stanoviště s jednotlivými úkoly. Ty se 

týkaly hlavně třídění a recyklace odpadů, ale nechyběly ani otázky z různých oblastí 

přírodopisu.  
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Fairtrade  
V termínu 23. 5. – 3. 6. 2022 se naše škola účastnila mezinárodní akce Action Week na 

podporu potravinové spravedlnosti a potlačení dětské práce. Jednalo se o promítání 

dokumentárního filmu Ve stínu kakaovníku a uskutečnění informačně vzdělávací lekce. 

Materiál byl poskytnut společností Fairtrade Česko a Slovensko. 

Film a lekce jsme shlédli a zpracovali se žáky 7. – 9. tříd v hodinách přírodopisu a dnešního 

světa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klub mladých diváků  

Po více jak dvouleté pauze, kdy byla divadla v České republice nucena v souladu  

s proticovidovými opatřeními omezit svůj provoz, se podařilo obnovit činnost Klubu mladých 

diváků (dále jen KMD). Oproti dřívějšku nám však byla namísto čtyř představení v různých 

pražských divadlech nabídnuta pouze tři, neboť nebylo předem jisté, jak bude sezóna 

2021/2022 probíhat. Z toho důvodu byl členský poplatek snížen ze 450 na 350 Kč. Poměrně 

záhy se nám podařilo naplnit kapacitu KMD, která s ohledem na autobusovou dopravu činí  

47 členů. Zapojili se žáci ze všech ročníků druhého stupně. 

Na první představení jsme si museli počkat až do 8. února 2022, neboť zájezd původně 

naplánovaný na 16. prosince 2021 jsme byli nuceni zrušit z důvodu karantény některých tříd  

a také jednoho ze tří pedagogických doprovodů. Jednalo se o inscenaci hry amerického 

dramatika s italskými předky Joea DiPietra Familie v Divadle Na Fidlovačce. Daná komedie 

přibližuje vztah dvou odlišných generací a s laskavým humorem projevuje pochopení pro obě 

strany. V jednotlivých rolích se představili Lukáš Rous, Carmen Mayerová, Zdeněk Maryška, 

Ludmila Molínová, Miloš Vávra a Vanda Chaloupková.  

V rámci druhého zájezdu, který se uskutečnil 26. dubna 2022, jsme zhlédli klasickou hru 

Nikolaje Vasiljeviče Gogola Revizor, ovšem v moderním aranžmá v Divadle na Vinohradech. 

Přestože se i v této inscenaci představily některé známé herecké osobnosti jako například 

Ondřej Brousek (taktéž autor hudby), Aleš Procházka, Andrea Černá, Šárka Vaculíková či 

Václav Vydra, nedočkala se u mladých diváků příliš pozitivní odezvy. Důvodů bylo několik, 
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ať už šlo o narážky na aktuální politické dění a dvojsmysly, kterým většina mladých diváků 

nerozuměla, nebo expresivní (často vulgární) výrazy, které v inscenaci zazněly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zcela nevšední kulturní zážitek čekal mladé diváky během třetího, a tedy posledního zájezdu 

KMD, který se konal 25. května 2022. Jednalo se o představení Pražského komorního baletu 

Holoubek v prostorách Městské knihovny v Praze. Dané představení se skládalo ze tří 

tanečních vystoupení, z nichž každé trvalo přibližně 20 minut a bylo předem okomentováno 

moderátorkou, a z následné diskuse s tanečníky. První dvě části tvořila vystoupení 

v choreografii Petra Zusky. Zatímco první s názvem Ej lásko vzniklo na motivy starých 

lidových písní v podání Jiřího Pavlici s Hradišťanem, druhé pojmenované Růže bylo 

vytvořeno na motivy středověkých balad zhudebněných skupinou Spirituál kvintet. Třetí část, 

která dala název celému programu, tvořilo vystoupení Holoubek v choreografii Pavla Šmoka 

na hudbu Antonína Dvořáka, který se inspiroval stejnojmennou baladou Karla Jaromíra 

Erbena. Přestože bylo zpočátku taneční představení přijímáno členy KMD s jistými rozpaky, 

nakonec jej většina mladých diváků hodnotila pozitivně. Do jisté míry k tomu přispěla  

i závěrečná diskuse s celkem dvanácti tanečníky, kteří v programu účinkovali a trpělivě 

odpovídali na dotazy mladých diváků týkající se nejen přípravy a realizace daného 

představení, ale i dosavadní taneční dráhy jednotlivých účinkujících.     

Doufáme, že bude divadelní sezóna 2022/2023 stejně úspěšná jako ta letošní a proběhne bez 

jakýchkoli omezení způsobených protiepidemickými opatřeními. I když se počet členů KMD 

s odchodem žáků devátého ročníku do jisté míry sníží, věříme, že nám ostatní členové 

zachovají přízeň a že získáme další zájemce z řad žáků druhého stupně. 
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Klub mladých čtenářů (Albatros, Fragment)  

Součástí mediální skupiny Albatros Media, a.s., je nakladatelství Fragment, proto na naší 

škole funguje také Knižní klub Fragment. Žáci i učitelé mají možnost prostřednictvím 

objednávkových katalogů a letáků, které jsou škole zasílány čtyřikrát ročně, získat tituly  

z různých oblastí za ceny výhodnější než v běžných kamenných obchodech. Vedle beletrie 

pro čtenáře ve věku 5 až 13 let nabízí Knižní klub Fragment také populárně naučné knihy  

a encyklopedie, papírenské zboží (památníčky, zápisníčky, notýsky, samolepky na sešity, 

diáře apod.), audioknihy pro děti, doplňkové učebnice a další vzdělávací materiály pro 

základní školy. Ačkoli je nabídka titulů Knižního klubu Fragment poměrně široká, má své 

příznivce převážně mezi žáky na prvním stupni. 

 

 

Sportovní akce  

V tomto školním roce jsme se zúčastnili několika sportovních akcí.  Důležitější než výsledky 

je pro nás sportovní vystupování žáků v duchu fair play a jejich pocit, že reprezentují svoji 

školu. 

Žákům umožňujeme volný pohyb o přestávkách na chodbách školy a o velké přestávce si 

mohou jít zasportovat do tělocvičny.  Nabízíme také řadu sportovních kroužků a od druhé do 

páté třídy třetí hodinu tělocviku. Naši tělocvikáři organizují také mezitřídní soutěže. Letos 

jsme uspořádali sportovní kurz pro žáky 2. stupně a dva lyžařské kurzy. Konal se turnaj ve 

stolním tenise a také přátelské fotbalové utkání se žáky Základní školy speciální Na Celně. 

 

3. 11.  Okresní kolo ve florbalu dívek, kat. IV, hala u 5. ZŠ 

5. 11.   Okresní kolo ve florbalu chlapců, kat. III, hala u 5. ZŠ 

9. 11.   Okresní kolo ve florbalu chlapců, kat. IV, hala u 5. ZŠ 

12. 11.  Okresní finále ve florbalu chlapců, hala u 5. ZŠ 

23. – 27. 1. Lyžařský kurz Krkonoše, 7. třídy 

27. 2. – 4. 3.  Lyžařský kurz Krkonoše, 8. třídy 

16. 5.   Školní turnaj ve stolním tenise, tělocvična 

25. 5.   Atletický trojboj pro první stupeň, Benátky nad Jizerou 

6. – 10. 6.  Sportovní kurz Borovice 

27. 6.   Run and Help 
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Projekty a tematické dny 

Muzikál O Červené karkulce 

Obě třídy pátého ročníku realizovaly v rámci hodiny hudební výchovy celoroční projekt, 

jehož výstupem byla prezentace muzikálu J. Uhlíře a Z. Svěráka O Červené karkulce. Projekt 

probíhal v rámci hodin a unikátní byl v tom, že se podařilo zapojit celé kolektivy, nikoho 

nevyjímaje, přestože dovednosti i vztah k hudební výchově jsou napříč oběma kolektivy 

velmi rozdílné. Tento fakt byl také nejvýznamnějším benefitem pro obě skupiny žáků, 

efektivně třídy stmelil a zároveň jim dal zažít pocit úspěchu, a tedy i smysluplné práce. 

Jednotlivé práce na muzikálu postupně naplňovaly obsah učiva 5. ročníku a dále jej 

překračovaly. Po seznámení s hudební látkou, nástrojovým obsazením (triangl, xylofon, 

tamburína, housle, flétna, kytara, vajíčko, bubínek) a dramaturgickou úpravou proběhly 

konkurzy na jednotlivé role. Bylo potřeba respektu a vzájemné podpory, aby nezvítězilo 

konkurenční prostředí. Pomohly alternace pro hlavní role. Dále se nacvičovala sóla i sbor, 

následoval hudební doprovod a teprve poté se přikročilo k dramatickému ztvárnění. Na jaře 

jsme ve spolupráci s učitelkou výtvarné výchovy, školní asistentkou, vedoucí ŠD a dalšími 

vyučujícími připravovali kulisy a rekvizity. 

V průběhu května jsme realizovali celkem 13 repríz pro třídy, učitele i rodiče. Vše bez 

reprodukované hudby a z vlastních sil. Naučili jsme se nést odpovědnost, spolehnout se na 

sebe, táhnout za jeden provaz, improvizovat, pomáhat si. A obě třídy sklidily zasloužený 

úspěch. Byla to krásná práce. 
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Zpráva o užívání plastů 

Stejnojmenná zpráva o 26 stranách byla výstupem celoročního projektu, na kterém pracovalo 

původně sedm a nakonec pouhá čtveřice děvčat z devátých tříd. Práce probíhala převážně 

mimo výuku. Motorem nám byl neutěšený stav české legislativy ve věci užívání 

jednorázových plastů, kdy jsme stále nebyli jako Česká republika schopni sjednotit právní 

rámec s EU. Snažili jsme se tedy v práci poukázat na aktuální stav a hledali jsme příčiny 

našeho pasivního postoje. 

Zpráva představuje druhy plastů, jejich vlastnosti a zátěž pro životní prostředí, popisuje 

aktuální světovou situaci v oblasti jejich užívání a následně ukazuje český kontext. V druhé 

části práce následuje průzkum mezi veřejností. Děvčata se seznámila s metodikou obdobných 

průzkumů a učila se, jak efektivně komunikovat s respondenty. Dívky oslovily podnikatele  

i běžné občany a položily jim baterii otázek, na kterých se předem po několika diskuzích 

shodly. Výstupy zpracovaly do přehledných kotoučových diagramů a respondentům poskytly 

zpětnou vazbu. 

Práce byla velmi náročná a nepodařilo se ji už lépe zmedializovat. Velkým profitem z této 

celoroční práce bylo, že ji děvčata dotáhla do konce a splnila tak své základní předsevzetí. 

Práce je k dispozici na https://projekt-plasty2.webnode.cz/ . 

 

 

Den vody 

Na konci března jsme si jako každý rok připomínali světový den vody. Tento rok byl den 

vody zaměřen na podzemní vodu. 

Tentokrát jsme změnili obvyklou organizaci dne a připravili jsme tematický projektový den. 

Každý učitel (či dvojice učitelů) zpracoval jedno téma, které potom představil žákům. Žáci si 

mohli vybrat z následujících témat, se kterými je později vyučující blíže seznámili. 

• Voda v číslech 

• Voda na stromech neroste 

• Schopnost půdy 

• České stopy při objevování pramenů Amazonky 

• Potok nebo stoka 

• Voda a barvy 

• HAIKU o vodě 

• Voda v ústní lidové tvořivosti 

• Argumentační klání: spor o Turów 

• Návštěva čističky v Podlázkách 

• Netradiční vodní aktivity 

 

Žáci pracovali jak ve škole, tak v terénu. Např. na Štěpánce zjišťovali, zda je voda v Klenici 

znečištěná, či nikoli. Žáci odebírali vzorky vody, následně zjišťovali kvalitu vody, pH vody, 

dusitany a dusičnany, a také zkoumali, či se tam nacházejí nějací živočichové. Dvě skupiny 

navštívily čističku odpadních vod a sledovali proces úpravy vody v rámci jejího koloběhu.  

https://projekt-plasty2.webnode.cz/
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Netradiční vodní aktivity probíhaly v městském plaveckém bazénu v Mladé Boleslavi. Žáci si 

vyzkoušeli plavat v oblečení, plavat pod vodou nebo zachránit tonoucího. 

Ve škole probíhal např. akryl-pouring, výtvarná technika na tvorbu abstraktních obrazů, kdy 

žáci nalévali barvu na plátno, z čehož vznikaly krásné abstraktní obrazy. Formou 

argumentačního klání a dalšími prostředky dramatické výchovy žáci zlepšovali své 

komunikační dovednosti na tématu přeshraničního sporu kolem povrchového dolu Turów. 

Velkým magnetem bylo online setkání s objevitelem pramenu Amazonky, hydrologem  

a geografem panem Bohumírem Janským. Hodně zábavy si žáci užili v tématu Voda v ústní 

lidové tvořivosti, když přiřazovali k obrázkům ryb jejich odborné i slangové názvy. A žáky 

vytvořená haiku byla pak vystavená v prostorách školy. 

Vzhledem k pozitivním reakcím, jak ze strany žáků, tak ze strany učitelů, bychom chtěli  

v těchto tematických dnech i nadále pokračovat. 
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Zpráva metodického sdružení 1. stupně  

Cílem tohoto školního roku bylo zaměřit se na práci v minitýmech. Chtěli jsme navštívit své 

kolegy alespoň 1x za pololetí a systematicky pracovat na vybraných technikách formativního 

hodnocení. Každý člen minitýmu si stanovil svůj osobní cíl pro školní rok, na kterém  

s podporou dalších členů pracoval. Společně jsme konzultovali přípravy hodin se zapojením 

efektivních didaktických metod a technik z FH. Frekvence setkání se u jednotlivých minitýmů 

lišila podle individuálních potřeb. V rámci celého MS 1. stupně jsme se scházeli průběžně 

vždy jednou za 5–6 týdnů. Na těchto setkáních jsme řešili organizační záležitosti, chystání 

společných akcí pro 1. stupeň, společně jsme sdíleli příklady dobré praxe z některých hodin, 

zejména ale z různých seminářů a webinářů. Dále jsme si povídali o tom, jak nám jednotlivé 

metody formativního hodnocení fungují v našich třídách. Také jsme se stali v boleslavském 

regionu pilotní školou, která své zkušenosti se zaváděním FH do výuky začala předávat 

dalším učitelům prostřednictvím otevřených hodin.  

Celý školní rok byl opět značně poznamenán pandemií covidu-19. Mnoho tříd i vyučujících 

bylo opakovaně v karanténách. Často se vyučovalo distančně nebo jsme v rámci jednotlivých 

tříd kombinovali výuku prezenční a distanční. Poslední čtvrtletí jsme řešili zapojení žáků 

z Ukrajiny do výuky, překonávání jazykových barier, předávání a sdílení potřebných 

materiálů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpráva metodického sdružení 2. stupně  

Naše schůzky probíhaly přibližně jednou za šest týdnů a byly zde řešeny nejen organizační 

záležitosti, ale zejména metodické. Na 2. stupni s novým školním rokem přibyly dvě nové 

kolegyně, z čehož vyplynula důležitost systematické práce uvádějících učitelů. 

Hlavním tématem našich schůzek a tématem prolínajícím celým školním rokem bylo 

formativní hodnocení. Pokračovala práce v minitýmech, které se samostatně scházely, 

podporovaly, inspirovaly. V užším týmu vyučujících informatiky jsme si průběžně předávali 

zkušenosti se zaváděním „nové informatiky.“ 
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Školní družina a školní klub  

Školní družina 

Ve školním roce 2021/2022 byli do školní družiny (dále jen ŠD) přijímáni žáci prvních až 

pátých ročníků ZŠ. Žáci 5. tříd mohli využívat školní družinu nebo se přihlásit do školního 

klubu. K 1. 9. 2021 bylo do ŠD přihlášeno 200 účastníků, kteří také 1. 9. 2021 do ŠD 

nastoupili. V průběhu školního roku se počet účastníků v družině měnil. 

ŠD měla osm oddělení, provozní doba byla od 6.15 do 16.45 hod. Činnost školní družiny se 

řídila Školním vzdělávacím programem ŠD a Vnitřním řádem školní družiny. Program školní 

družiny navazuje především na učivo 1. stupně, konkrétně na vzdělávací oblast Člověk a jeho 

svět. Program je sestaven pro jeden vzdělávací cyklus, je určen žákům od 1. do 5. ročníku a je 

tvořen dle polohy a podmínek školy. 

V jednotlivých měsících vychovatelky pracovaly s účastníky podle Měsíčního programu ŠD 

pro školní rok 2021/2022 a také úzce spolupracovaly s třídními učiteli a asistenty pedagogů. 

V době přítomnosti žáků ve škole byly aktivity a činnosti v jednotlivých odděleních pořádány 

v souladu s celoročním plánem ŠD, avšak v 1. pololetí některé celodružinové akce nebyly 

schválené vzhledem k infekčnímu onemocnění covid-19. 

Ve všech odděleních byl brán zřetel na individuální zájmy a potřeby účastníků. Většina prací 

se stala součástí výzdoby prostor školy. 

Při ranní družině fungovaly kroužky Zumba pro všechny, Malý kuchtík a výtvarný kroužek. 

Na začátku září účastníci zájmového vzdělávání navštívili pohádkový film Luca. Podzimní 

měsíce byly ve znamení projektu Barevný podzim. V tuto dobu v družině probíhaly různé 

akce a činnosti: bramboriáda, tvoření s rodiči v jednotlivých odděleních, výstava Plody 

podzimu, drakiáda, dýňování. Ve středu  

10. 11. k nám na návštěvu zavítal vlk 

Nukiliki, když Štěpánka Kadlecová, 

stopařka vlků z Krušných hor, navštívila 

účastníky se svým vlčím kamarádem 

s doprovodným programem.  

Adventní čas jsme věnovali činnostem 

zaměřeným na vánoční tématiku. Vyráběli 

jsme Mikuláše, čertíky a andílky, vánoční 

přáníčka, perníčky, svícny, vánoční 

stromečky a drobné dárky pro naše blízké. 

Leden ve školní družině probíhal ve 

znamení zimních radovánek. Účastníci 

vytvářeli výkresy, koláže, obrázky i ve 3D, 

olympijské kruhy. Společně bylo 

vytvořeno 3D dílo Biatlon, které bylo 

vystaveno ve vestibulu školy. Nezapomněli 

jsme ani na sporty, které jsou netradiční, a 

dokonce zapomenuté. 
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Jarní měsíce probíhaly ve znamení projektu „Jak se budí jaro“. Příchod jara jsme přivítali 

jarními květinami – sněženkami, narcisy a tulipány. Dokonce v bílé družině vznikla květinová 

zahrada. Pro maminky, babičky a sestřičky jsme vyráběli přáníčka a drobné dárečky na oslavu 

MDŽ. Březen – doba půstu, která nastává po období radosti a veselí. Jelikož jsme nestihli  

v únoru oslavit masopust, tak maškarní karneval probíhal v tělocvičně ve středu 9. března. 

Březen je také měsíc knihy. Kniha je důležitá součást života každého z nás. Naším cílem ve 

školní družině je nenásilnou a zábavnou formou seznamovat děti s literaturou a různými 

jejími žánry. Poslední neděle března je smrtná, a proto ve školní družině byla připravena 

celodružinová akce Vynášení Morany. Smrtku a Létečko připravilo a vyrobilo oranžové 

oddělení. Na začátku dubna jsme se věnovali velikonočním svátkům, výzdobě a výrobě 

dekorací. V růžovém oddělení v odpoledních hodinách proběhlo společné tvoření dětí  

a rodičů. 

 

 

        

 

 

 

 

V družině jsme si také připomněli, že měsíc duben je měsícem bezpečnosti. V různých 

odděleních si účastníci vytvářeli své vlastní dopravní značky, dokonce čarodějnické značky. 

Povídali jsme si, jak se správně chovat na silnici a jak předcházet možným dopravním 

nehodám. Bílé, fialové, růžové a žluté oddělení navštívilo Hasičský záchranný sbor v Mladé 

Boleslavi. 

Po celý měsíc květen ve ŠD probíhala pohybová aktivita Hopík. Někteří účastníci se 

seznámili s kouzlem švihadla, někteří si zdokonalovali své dovednosti ve skákání. V květnu je 

svátek maminek a Den rodiny, proto účastníci třetího oddělení připravili pro rodiče besídku. 

Pro maminky přichystali odpočinkové dopoledne a pro tatínky – lego s tátou. 

1. červen je Den dětí, a tak pro účastníky bylo připravené zábavné sportovní odpoledne na 

školním hřišti.V červnu se vychovatelky L. Maťažová, O. Šimonová a M. Šelemberková, L. 

Baarová (dokonce 2x), K. Janáková, M. Pěnkavová účastnily ozdravných pobytů v přírodě. 

Konalo se i spaní v družině – L. Maťažová. Na závěr školního roku ve třetím oddělení ŠD 

proběhla besídka Loučení se slabikářem. Během celého školního roku ve fialovém oddělení 

probíhala celoroční hra Harry Potter a kouzelná družina, kterou připravila vychovatelka K. 

Janáková, v růžovém oddělení probíhala celodružinová hra Zvědavá včelka Lili, tu přichystala 

vychovatelka L. Maťažová. 

Vychovatelky spolupracovaly s třídními učitelkami, s externími cvičiteli, s vedoucími 

kroužků při škole, kontrolovaly připravenost a časové příchody i odchody účastníků. 

Od dubna 2022 byl zaveden zkušební provoz čipového systému BELLhop – vyzvedávání 

žáků 1. a 2. ročníků ze školní družiny. Rodiče byli o této novince podrobně informováni 

letáčkem a také na stránkách školní družiny. Od června do provozu BELLhopu byly zapojené 

i třetí třídy. Od nového školního roku se čipy budou týkat všech osob, které budou vyzvedávat 

své děti ze ŠD. 
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Činnost školní družiny byla 

ukončena ke dni 30. 6. 2022. 

Spolupráce s vedením školy, 

učiteli, rodiči i ostatními 

zaměstnanci školy byla dobrá, 

zájem o školní družinu trvá. 

Podle předběžného zjištění 

zájmu rodičů o ŠD na příští 

školní rok se do družiny hlásí 

dostatečné množství účastníků. 

V roce 2022/2023 budou do ŠD 

zařazeni žáci 1. – 5. ročníků. 

Nadále bude pokračovat 

spolupráce se školním klubem. 

 

 

 

 

Školní klub  

 

Ve školním roce 2021/2022 využilo možnosti 

navštěvovat školní klub (dále ŠK)  

110 žáků. Školní klub je určen pro žáky 5. – 9. 

ročníku, je otevřen v pondělí až pátek ráno od 

7.00 hodin do 8.00 hodin, odpoledne od 12.45 

do 16.00 hodin. Návštěvnost klubu se měnila 

podle počasí a ročních období. Denní průměr 

návštěvnosti činil 60 účastníků 

 

 

ŠK se nachází v suterénu školy. Na jeho 

úpravě se podíleli i žáci. Hlavní část klubu i 

dalších šest kluboven poskytují žákům 

dostatek prostoru k pestrému využití jejich 

volného času, přípravě na vyučování  

i k oddychu a relaxaci. 

Školní klub je příjemným místem pro 

setkávání dětí různého věku s různými 

zájmy, což napomáhá předcházení 

vztahovým vrstevnickým i dalším 

problémům. Účastníci využívají svůj volný čas smysluplně, nenudí se, mohou najít nové 

kamarády a prožít skvělé zážitky. 
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11. Výsledky činnosti České školní inspekce  

 

V období od 24. 11. do 2. 12. 2021 vykonávala na škole svoji činnost ČŠI. Jednalo se  

o zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných 

školních vzdělávacích programů, jejich naplňování a souladu s právními předpisy  

a rámcovým vzdělávacím programem. Inspekční činnost probíhala v období největší 

nemocnosti vyučujících na covid-19, což bylo pro všechny zúčastněné náročné. Poslední dva 

dny inspekce totiž chybělo velké množství učitelů, a bylo tak obtížné tuto činnost řádně 

dokončit. V jednu chvíli jsme dokonce společně zvažovali přerušení, či ukončení tohoto 

šetření. Nakonec se ale povedlo s nasazením všech sil šetření dokončit. Projevilo se to však na 

inspekčních zjištěních. Mrzelo nás, že jsme se nemohli inspektorům představit v „plné síle“. 

 

ČŠI konstatovala, že „smysluplně zpracovaná koncepce a strategický plán rozvoje stanovují 

priority školy a realistické cíle. Zaměření školy na uplatnění zásad zdravého životního stylu 

prostupuje účelně všemi jejími součástmi, včetně školní jídelny, a je zřejmé z jejich činnosti. 

Pozitivem je realizace projektu zavádění a využívání formativního hodnocení. Postupné dílčí 

cíle se daří naplňovat a jsou pravidelně vyhodnocovány při jednáních pedagogické rady a ve 

výročních zprávách o činnosti školy. Ředitelka efektivně rozdělila kompetence mezi členy 

vedení. Ve velké míře je realizována hospitační činnost na základě propracovaného systému 

jednotných kritérií pro vyhodnocování kvality a účinnosti vzdělávání. Jsou provázána i se 

vzájemnými hospitacemi pedagogů v dobrovolných tří až čtyřčlenných týmech, jejichž 

součástí je pravidelné sdílení zkušeností, které pozitivně ovlivňují průběh vzdělávání. 

Vzdělávací nabídku a průběžné činnosti škola dostatečně prezentuje na svých aktualizovaných 

webových stránkách, třídních schůzkách i nástěnkách, vhodně rozvíjí sounáležitost se svým 

městem a regionem. Přenos informací směrem k zákonným zástupcům žáků je vhodně 

nastaven, spolupráce s Unií rodičů a dalšími partnery je dlouhodobě velmi dobrá. 

 

Společnými znaky výuky na prvním stupni byly důsledné postupy vyučujících podle jednotně 

stanovených kritérií, např. pro komunikaci, pracovní návyky a postupy, vždy s důrazem  

k samostatnosti a odpovědnosti za učení. Učitelé k žákům přistupovali s empatií, respektovali 

jejich názory. Vstřícně je vedli k diskusím a otevřenému řešení problémů. Po obsahové 

stránce byla výuka velmi dobře připravena a metodicky správně vedena. Učitelé respektovali 

rozdílnou úroveň vzdělávacích potřeb žáků, výuku důsledně individualizovali, často s pomocí 

asistentů pedagoga, diferencovali pomocí odlišných činností a rozdílné obtížnosti úkolů.  

V průběhu výuky byly pedagogy zdařile obměňovány metody práce a organizační formy, 

zejména funkční skupinová práce s jednotnými pravidly napříč všemi třídami. Nenásilnou  

a přínosnou formou uplatňovali mezipředmětové vztahy. Systematicky žáky upozorňovali na 

využívání osvojených dovedností v reálných situacích každodenního života. Ve struktuře hodin 

vhodně využívali prostor pro průběžnou účelnou zpětnou vazbu. Na uplatňovaném 

závěrečném zhodnocení učiteli s formativními prvky participovali i žáci. Pravidelné 

sebehodnocení a vzájemné hodnocení žáků probíhalo v souladu se společně stanovenými 

kritérii. 
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Žáci chápali problémové situace a samostatně a přiměřeně je řešili. Při práci ve dvojici a ve 

skupině smysluplně spolupracovali, měli potřebnou sebedůvěru, svou práci dokázali před 

ostatními obhájit a prezentovat. Pro sociální a osobnostní rozvoj žáků, jejich kultivaci  

a prevenci rizikového chování jsou prospěšné také komunitní kruhy, třídnické hodiny  

a realizované školní projekty. 

Podpora čtenářské gramotnosti i rozvoje kulturního povědomí žáků je vhodně nastavena 

a realizována.“ 

 

Velká absence vyučujících se projevila především na 2. stupni. Členové inspekčního týmu 

viděli na jedné straně excelentní hodiny, na druhé straně konstatovali, že některé hodiny byly 

poznamenány tím, že byly vedeny novými vyučujícími, kteří si teprve doplňují své vzdělání  

a byli právě v procesu adaptace. To se týká především matematiky, kde se nám dlouhodobě 

nedaří najít zkušeného vyučujícího s aprobací na matematiku. Inspekce ale konstatovala velký 

potenciál těchto vyučujících, který je třeba dále rozvíjet. I někteří další učitelé či učitelky mají 

rezervy v oblasti aktivizačních metod učení a individualizace a diferenciace výuky. Tato 

inspekční zjištění jsou tak výzvou pro další individuální rozvoj, ale také pro práci minitýmů  

a metodických sdružení.  

Potěšující je konstatování, že „společným prvkem hospitované výuky na druhém stupni byly 

hodiny realizované v příjemné, přátelské a pracovní atmosféře.“  

 

Velmi dobře byla hodnocena také práce školní družiny a školního klubu, a to těmito slovy:  

„Všechna oddělení školní družiny organizují pro účastníky zájmového vzdělávání velmi 

pestrou škálu činností, které účelně rozvíjely jejich klíčové kompetence v souladu s cíli 

stanovenými v příslušném ŠVP. Sledované aktivity byly velmi dobře připraveny, zohledňovaly 

možnosti a zájmy účastníků. Odpočinkové a relaxační činnosti byly časově vyvážené. 

Vychovatelky účinně motivovaly účastníky k připraveným činnostem, které vedly k efektivnímu 

rozvoji jejich osobnostních, sociálních i pohybových dovedností. 

Školní klub funguje jako nízkoprahové centrum pro žáky od 5. do 9. ročníku. Účastníkům jsou 

nabízeny aktivity různého zaměření, často využívají podmínky pro sportovní činnosti  

a možnost věnovat se přípravě na další vyučování.“ 

 

V oblasti hodnocení výsledků vzdělávání inspekce konstatovala, že „Od předešlé inspekční 

činnosti došlo ve vývoji školy k pozitivním změnám v hodnocení výsledků vzdělávání, škola se 

systematicky a účelně zaměřila na využívání formativního hodnocení. Pro hodnocení znalostí  

a dovedností žáků ve vazbě na naplňování ŠVP využívá testy organizované Českou školní 

inspekcí, s výsledky následně pracuje. Využívá i další hodnotící postupy – hodnocení práce 

minitýmů, metodických orgánů, zjištění a závěry kontrolní činnosti aj. Velmi cennými 

prostředky formativního hodnocení, jsou vlastní využívané nástroje – mapy dosahovaných 

pokroků, sebehodnotící listy žáků a práce s žákovskými portfólii.“ 

 

Pochváleni jsme byli dále za systematickou a účelnou práci školního poradenského 

pracoviště, konkrétně za práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, cizinci a žáky 
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nadanými a za kariérové poradenství. Bylo nám doporučeno zaměřit se ještě více na přechod 

žáků z 1. stupně na druhý tak, aby u žáků nedocházelo ke zhoršení výsledků vzdělávání. 

 

Toto jsou celkové závěry inspekční činnosti: 

 

Vývoj školy 

- Nárůst počtu žáků a tříd. 

- Zlepšení vybavenosti školy v oblasti pomůcek pro výuku na jedné straně, na druhé  

  významné zhoršení prostorových podmínek, projevující se snížením počtu odborných    

  učeben v důsledku navýšení počtu tříd. 

 

Silné stránky 

- Realistická koncepce a systematické strategické řízení školy úspěšně směřující k vytyčeným   

  cílům v ŠVP. 

- Realizace projektu zavedení formativního hodnocení. 

- Jednotně nastavené postupy a kritéria vhodně uplatňované při vzdělávání na prvním stupni. 

 

Slabé stránky a příležitosti ke zlepšení 

- Omezující prostorové podmínky, které mají nepříznivý dopad na organizaci vzdělávání. 

- Využití úzké škály vzdělávacích metod a prvků aktivního učení při výuce na druhém  

   stupni. 

 

Doporučení pro zlepšení činnosti školy 

- Usilovat o zlepšení prostorových podmínek budovy školy ve spolupráci se zřizovatelem. 

- Využívat při výuce na druhém stupni účelně metody aktivního učení. 
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12. Základní údaje o hospodaření školy 

 

Rozbor hospodaření za rok 2021 a rozdělení zlepšeného VH  

PřO: Základní škola Mladá Boleslav, Dukelská 1112, příspěvková organizace 

 

(v Kč) Hlavní činnost Doplňková činnost 

Náklady   

Spotřeba materiálu 501 2 858 783,17 68 805,00 

Spotřeba energ. + ostatní 502 + 503 920 430,15 4 474,00 

Prodané zboží 504 14 539,00 53 948,00 

Opravy a udržování 511 467 479,40 0,00 

Cestovné 512 11 503,00 0,00 

Ostatní služby 518 1 678 203,96 0,00 

Mzdové náklady celkem 521   

- z toho: platy zaměstnanců 29 804 019,00 22 083,00 

            OON 876 940,00 0,00 

Zákon. sociální pojištění 524 10 048 830,00 7 449,00 

Jiné sociální pojištění 525 122 174,92 0,00 

Zákon. sociální náklady 527 710 459,19 442,00 

Jiné sociální náklady 528 24 314,00 0,00 

Daně a poplatky 531,532 0,00 0,00 

Manka a škody 547 18 524,00 0,00 

Ostatní náklady z činnosti 549 129 409,20 0,00 

Odpisy 551 191 535,00 0,00 
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Náklady z drobného dlouhodob. maj. 

558 

922 595,18 0,00 

Ostatní finanční náklady 569 0,00 0,00 

Náklady celkem – účtová třída 5 48 799 739,17 157 201,00 

Výnosy   

Výnosy z prodeje  601 + 602 1 946 338,00 121 750,00 

Výnosy z pronájmu 603 

Výnosy z prodeje zboží 604 

258 307,00 

12 200,00 

0,00 

60 225,00 

Čerpání fondů 648 503 953,29 0,00 

Ostatní výnosy z činnosti 649 385 161,42 0,00 

Úroky 662 0,00 0,00 

Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 

Výnosy z transferů 672   

- z toho: příspěvek od zřizovatele 3 945 280,00 0,00 

              dotace z KÚ 41 392 692,00 0,00 

Další – projekty – ŠABLONY + ost. 

        

521 050,90 0,00 

Výnosy celkem – účtová třída 6 48 964 982,61 181 975,00 

Výsledek hospodaření za činnosti 165 243,44 24 774,00 

Výsledek hospodaření za celou PřO 190 017,44 
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Tvorba a použití peněžních fondů příspěvkové organizace v roce 2021  

 stav 
1. 1. 2021 

příděly 
z VH 2020 

jiné 
(dotace atp.) 

použití 
(provoz) 

použití 
(ostatní) 

stav 
31. 12. 2021 

RF 413 97 740,53 266 660,77 0,00 0,00 

200 000,00 

převod do 

FI 

164 401,30 

RF 414 519 586,99 0,00 638 761,00 

Šablony III 

 

2 837,00 

dar Unie 

rodičů 

 

37 585,00 

grant O2 

0,00 172 989,50 

Šablony II 

 

60 561,90 

potr.  pom. 

 

315 962,00 

dary, grant 

649 256,59 

Fond 

odměn 

100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 

Investiční 

fond 
119 259,83 0,00 

200 000,00   

z RF 

 

150 000,00 

inv. 

příspěvek 

zřizovatele 

 

191 535,00 

odpisy IM 

 

143 308,29 

výměna 

zářivkových 

svítidel 

214 474,00 

posílení 

wifi 

 

77 413,00 

přístřešek 

na kola 

225 599,54 

 

 

 

 

NÁVRH  NA  ROZDĚLENÍ  zlepšeného VH za rok 2021 

Fond stav 

 31. 12. 2021 

  příděl   

z VH 2021 

   celkem pro 

r. 2022 

 čerpání v r. 2022 

   Kč - účel 

  stav 

31. 12. 2022 

 FO 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 

 413 

  

FR 

  

 

 

 

414 

164 401,30 166 497,44 330 898,74 36 103,31 Uspořená daň 50 

000,00 Převod do FI 200 

000,00 výměna svítidel 

44 795,43 

649 256,59 0,00 649 256,59 10 495,59 Dary              

638 761,00 Šablony III 

0,00 
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Fond 

  

stav 

31. 12. 2021 

Tvorba 

odpisy,posí 

lení z RF 

celkem pro  

r. 2022 

Čerpání v r. 2022 

Kč-účel 

stav 

31. 12. 2022 

  

IF 225 599,54 188 414,00 

50 000,00 

464 013,54 

 

203 408,00 Nákup mycího 

stroje ŠJ  

50 000,00 Pořízení el. 

systému pro vyzvedávání 

dětí z ŠD 

210 605,54 

 

 

 

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA OBDOBÍ 1. – 6. 2022  

 

VÝNOSY: KÚ UZ 33353 Magistrát města 

MB 

Ostatní VHČ 

  (mzdy) (provoz)     

příjmy dotací 19 898 416 1 869 600 11 760  

příjmy z pronájmů   317 001  

Klubkavárna    184 909 

školní družina   251 760  

školní klub   62 400  

kroužky   88 760  

cizí strávníci    61 605 

stravné ŠJ   1 555 812  

čerpání fondů   177 590  

ŠABLONY   209 054  

ostatní   81 913  

Součet 19 898 416 1 869 600 2 756 050 246 514 

Celkem 24 770 580    
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NÁKLADY     

mzdy, odvody, dohody 19 593 973 421 271  10 758 

ONIV 647 513    

Klubkavárna    152 474 

energie  667 975  3 006 

odpisy IM  97 596   

materiál, potraviny ŠJ, 

hyg. potř. aj. 

 1 732 186  44 290 

opravy  31 325   

manka a škody  0   

ost. služby-telefony, 

internet apod. 

 851 004   

pořízení DDM  177 378   

ŠABLONY   209 054  

ostatní  82 912   

Součet 20 241 486 4 061 647 209 054 210 528 

CELKEM 24 722 715    
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13. Projekty realizované z cizích zdrojů  

 

Šablony 5ZŠMB III  

V tomto školním roce pokračovala realizace třetího projektu podpořeného z OP VVV. 

V rámci personální podpory školy nám kromě školního asistenta pomáhal i sociální pedagog, 

dále byly realizovány extrakurikulární a rozvojové aktivity, a to doučování žáků ohrožených 

školním neúspěchem a projektový den ve výuce i projektový den mimo školu. Ukončení 

tohoto projektu je naplánováno na 28. 2. 2023.  

 

 

Národní plán doučování 

Vzhledem k poměrně dlouhému období pandemie a distančního vzdělávání MŠMT připravilo 

pro školní rok 2021/2022 Národní plán doučování, který měl pomoci zmírnit negativní 

dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. NPD byl primárně určen 

pro žáky ohrožené školním neúspěchem a v extrémním případě vypadnutím ze vzdělávání, 

neboť u těchto žáků došlo k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání.  

Podpora doučování v rámci projektu s oficiálním názvem Národní plán podpory návratu žáků 

do škol probíhala od 1. 9. do 31. 12. 2021 a byla financována ze státního rozpočtu.  Na naší 

škole byli v tomto období doučováni 102 žáci.  

 

 

Doučování žáků školy – NPO 

Od ledna 2022 jsme pokračovali v doučování žáků ohrožených školním neúspěchem  

z důvodu pandemie. Druhá fáze doučování se týkala období 1. 1. 2022 – 31. 8. 2022 a byla 

realizována v rámci programu Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního 

plánu obnovy. NPO byl financován Evropskou unií, konkrétně z fondu Next Genaration EU. 

 

 

Národní plán obnovy – Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace 

Protože jsme 1. 9. 2021 zahájili výuku již podle ŠVP upraveného dle revidovaného 

Rámcového vzdělávacího programu pro ZV, v rámci implementace Národního plánu obnovy, 

komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace byly škole na rok 2022 

poskytnuty další finanční prostředky z fondu Evropské Unie – Next Genaration EU. 

Finanční prostředky jsou určeny pro pořízení digitálních učebních pomůcek – pokročilých 

digitálních technologií využitelných pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich 

digitálních kompetencí. Za finanční prostředky ve výši 505 000 Kč jsme pořídili základní 

soupravy Lego Education 45300 WeDO 2.0, programovatelné vzdělávací roboty 

s příslušenstvím, výukové roboty VEX 123 a iPady Apple. 
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Národní plán obnovy – prevence digitální propasti 

Dotace na základě této Výzvy vychází z Komponenty 3.1. Inovace ve vzdělávání v kontextu 

digitalizace Národního plánu obnovy. Finančním zdrojem jsou prostředky fondu Evropské 

unie – Next Generation EU. Finanční prostředky ve výši 88 000 Kč byly použity na pořízení 

mobilních digitálních technologií, konkrétně další iPady Apple pro potřeby výuky a nabíjecí 

základnu ibox. 

 

 

Preventivní programy 

Programy v rámci prevence rizikového chování byly hrazeny Magistrátem Města Mladá 

Boleslav. Jednalo se o programy na různá aktuálně potřebná témata pro žáky třetích až 

devátých ročníků (více v kapitole Prevence rizikového chování žáků). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škoda EDU 

Nadační fond Škoda auto má zájem na zvýšení kvality života v regionech, kde působí firma 

Škoda auto. Poskytuje proto finanční prostředky na projekty prospěšné široké veřejnosti na 

Mladoboleslavsku, Rychnovsku a Vrchlabsku a naplňují účel a smysl fondu. 

V zájmu dosažení stanoveného účelu Nadační fond Škoda auto mimo jiné aktivně působí  

v oblasti podpory vzdělávání. Proto se rozhodl aktivně zapojit do projektu Škoda EDU, jehož 

cílem je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím rozvoje leadershipu 

a metodické podpory ředitelů a učitelů škol. Díky naší účasti v tomto projektu jsme získali 

228 800 Kč, které jsme využili na metodickou podporu učitelů STEM, nákup pomůcek pro 

tyto obory, a především na velmi kvalitní a firmou Aisis odborně vedené vzdělávání ředitelky 

a zástupkyně školy v oblasti leadershiu. Ředitelka školy byla také přizvána jako odborná 

garantka do řídícího výboru Škoda EDU, kde působí dále zástupci firmy Škoda, Aisis, MŠMT 

a dalších odborných organizací. Tento projekt také významně přispívá ke spolupráci škol. 
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14. Spolupráce se školskou radou a Unií rodičů  

 

V září 2021 proběhly na škole volby nové Školské rady. Došlo tak k částečné obměně jejího 

složení. Za učitele ve ŠR pracuje nadále Lenka Klímová, nově pak Josef Suchánek, za rodiče 

Petr Kasal a Miroslava Pavlů, která byla zvolena předsedkyní Rady. Zřizovatele pak nadále 

zastupuje Lucie Laurýnová a Jindřich Zítka. Na svém jednání Rada projednávala výroční 

zprávu, bavila se o průběhu distančního vzdělávání a zavádění tzv. Nové informatiky.  

 

Tématem k diskusi bylo také další směřování Unie rodičů, která se v tomto roce nesešla. 

Důležitým úkolem pro nový rok tak zůstává obnovit její fungování a zvolit nového předsedu 

nebo předsedkyni. Po dvou letech narušených covidovou pandemií bychom se chtěli vrátit 

k těsnější spolupráci s rodiči a posílit tak znovu jejich účast na akcích a aktivitách školy. 

V neposlední řadě jsou pro nás setkání s rodiči důležitá pro získávání průběžné zpětné vazby  

a možnost většího zapojení rodičů do chodu a rozhodování školy. 
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15. Závěr 

 

Naše škola je školou, která posledních čtrnáct let stále prosazuje a podporuje myšlenku 

neustálého rozvoje. Sledujeme výzkumy a trendy v oblasti pedagogických věd a školské 

politiky, vnímáme změny jak v této oblasti, tak ve společnosti, pravidelně získáváme zpětnou 

vazbu ke své činnosti od dětí, rodičů, veřejnosti včetně té pedagogické, či z různých 

odborných evaluačních šetření. V mnoha oblastech pedagogické práce, řízení školy i práce 

s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, jsme leadry v rámci našeho regionu a své 

zkušenosti ochotně sdílíme jak mezi sebou, tak s ostatními školami. 

Za toto období se nám podařilo dosáhnout mnoha původních cílů, které byly definovány 

v koncepčních materiálech. Jsme součástí sítě Zdravých škol, účastníme se řady projektů ať 

už z evropských fondů či jiných zdrojů, systematicky rozvíjíme naše kompetence 

prostřednictvím DVPP a to včetně vzdělávání celého sboru v zásadních oblastech a tématech 

souvisejících s filozofií školy, s její vizí a rámcem. Na druhé straně si stále více 

uvědomujeme, že je stále mnoho oblastí, kompetencí, dovedností, ve kterých máme rezervy, 

které je třeba rozvíjet.  

Naše slabší stránky rozvíjíme přes stránky silné, při práci s lidmi hledáme právě ty silné 

stránky, které však mohou být individuálně rozdílné, a to jak u dětí, tak učitelů. Snažíme se 

více si vzájemně naslouchat, akceptovat různorodost a individualitu všech účastníků 

vzdělávacího procesu. Úkoly, které si stanovujeme, jsou náročné, zasahují především do 

oblasti osobního rozvoje žáků i pedagogů. Pro jejich realizaci je tak nutný participativní styl 

řízení školy, který podporuje a posiluje týmovou spolupráci a přenos některých řídících 

kompetencí na další členy sboru, vedoucí jednotlivých metodických sdružení nebo pracovních 

a projektových týmů. 

 

Velmi dobře si uvědomujeme, že budovat školu zaměřenou na úspěch pro každého žáka je 

obtížné, ne-li nemožné bez otevřené a vstřícné komunikace a spolupráce s rodiči. Úkoly v této 

oblasti patří mezi ty nejobtížnější. Velmi významně se zde promítá velká různorodost 

v charakterech, mentalitě i sociálním a ekonomickém zázemí zákonných zástupců našich 

žáků, aktuální vývoj společnosti, specifika Mladé Boleslavi jako města ve všech směrech  

a oblastech významně ovlivněného existencí průmyslového gigantu – firmy Škoda auto, a.s.  

V neposlední řadě si jsme vědomi toho, že pro rozvoj školy je důležitá spolupráce s dalšími 

danými či potenciálními partnery. Zásadní je vztah se zřizovatelem, který by z našeho 

pohledu měl být vztahem partnerským. Obě strany by měly mít možnost sdělit svá 

východiska, své představy a společně pak o nich komunikovat a rozhodovat. Partnerská 

spolupráce se již několik let rozvíjí s firmou Škoda auto, a.s., která je významným 

podporovatelem a donátorem oblasti vzdělávání v celém regionu. 

 

Uzavřeli jsme jeden školní rok a jsme na prahu toho dalšího. Také v něm uděláme vše proto, 

aby škola naplňovala svoji misi a dostála parametrům svého rámce. Budeme i nadále pracovat 

na ukotvení základních zásad, hodnot a principů naší školy do každodenních činností, které by 

v konečném důsledku mělo vést ke zlepšení učení a vzdělávacích výsledků všech žáků při 

respektování jejich individuality. 
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