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1. Základní údaje o škole 

1.1 Škola 

název školy Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, příspěvková organizace 

adresa školy Sokolovská 254 
295 01 Mnichovo Hradiště 

právní forma příspěvková organizace 

IČ 70989010 

IZO 102 338 001 

identifikátor školy 600 049 264 

vedení školy ředitelka: Mgr. Eva Hajzlerová 
zástupce ředitelky: Mgr. Aleš Krejčík 

kontakt 
tel. 326 772 321 – sekretariát, 326 772 526 – ředitelna 
e-mail: skola@1zsmh.cz 
webové stránky: http://www.1zsmh.cz 

 

1.2 Zřizovatel 

název zřizovatele Město Mnichovo Hradiště 

adresa zřizovatele Masarykovo náměstí 1 
295 01 Mnichovo Hradiště 

kontakt 
tel.: 326 772 203 
fax: 326 772 209 
e-mail: posta@mnhradiste.cz 

 

1.3 Součásti školy  kapacita 

Základní škola 640 žáků 

Školní družina  226 žáků 

 

1.4 Základní údaje o součástech školy 

Součást školy Počet tříd/ 
oddělení 

Počet žáků 
 

Počet žáků 
na třídu 

Přípravný ročník 1 15 15 

1. stupeň ZŠ 14 316 22,6 

2. stupeň ZŠ 8 197 24,6 

Školní družina 8 221 27,6 

 

Komentář ředitelky školy: 
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021 je letos velmi specifická, jelikož celá 
společnost pokračovala v nestandardním režimu. Téměř celý školní rok byl výrazným způsobem 
ovlivněn nařízením Ministerstva zdravotnictví, které jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 
písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařídilo 11. 10. 2020 k ochraně obyvatelstva a prevenci 
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 
toto mimořádné opatření: 
s účinností ode dne 12. 10. 2020 se omezuje osobní přítomnost žáků 2. stupně a studentů na 
základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních. 
Z uvedeného důvodu od 14. 10. 2020 započala ve všech ročnících základní školy tzv. distanční 
výuka, která pokračovala téměř po celý zbytek školního roku. Žákům 1. stupně byla prezenční výuka 
umožněna častěji, i když s řadou omezení. 
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První týdny znamenaly pro všechny zásadní změnu života, a to veřejného i osobního. Každý z nás 
se s tím musel nějak vypořádat. Pro děti to moc přínosné nebylo, ale i přesto našly na distančním 
vzděláván něco pozitivního  - během této doby žáci získali nové sociální, pracovní i komunikační 
kompetence, osvojili si některé dovednosti, s nimiž se doposud nesetkali a též uplatnili principy vůle, 
pracovitosti a spolehlivosti 
Vzhledem k mimořádné situaci spojené s výskytem a šířením nemoci Covid-19 jsem prožili situace, 
na které jsme se mohli jen velmi těžko připravit a předvídat jejich vývoj. 

 

1.5 Materiálně technické podmínky školy 

Učebny, herny 

27 učeben 
Vzhledem k vysokému počtu žáků a k vysokému 
počtu hodin realizovaných v dělených skupinách 
je celkový počet tříd nedostatečný. Odborné 
učebny jsou využívány i pro výuku jiných 
předmětů, chodba v NB je využívána nejen jako 
prostor školní družiny, ale během dopoledne 
slouží i k výuce, přestože její prostory nejsou pro 
výuku optimální. Nabízí se řešení přístavbou, což 
znamená zcela nové dispoziční řešení. Toto 
řešení je vysoce aktuální. 

z toho: odborné pracovny 
1 počítačová, 9 s interaktivní technikou, 1 
keramická dílna, 1 pro výuku pracovních 
činností, 1 školní kuchyňka 

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště 

Pavilon: relaxační areál na školní zahradě 
školního pozemku, 1 travnaté hřiště, 1 vzduchová 
trampolína, herní prvky  
Nová a stará budova školy: 
1 zrekonstruované víceúčelové hřiště s umělým 
povrchem, herní prvky 
Areály jsou plně využity pro pobyt dětí venku v 
rámci přestávek, při hodinách tělesné výchovy a 
odpoledne zde tráví čas školní družina. 

Sportovní zařízení 
Sportovní hala BIOS (samostatná správní 
jednotka MěÚ) včetně malé posilovny, zařízení 
pro pohybovou relaxaci na chodbách školy 

Dílny a pozemky 1 dílna, 1 pozemek 

Žákovský nábytek průběžně obnovován 

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, 
sportovním nářadím apod. 

Potřeba obnovy, technické zabezpečení výuky a 
tělesné výchovy standartní 

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty 
Splňuje podmínky  
dle ŠVP „Učíme se pro život“ – ZV č. j. 264/20 
a osnov pro ZŠ 

Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben 
pomůckami 

Splňuje podmínky  
dle ŠVP „Učíme se pro život“ – ZV č. j. 264/20 
a osnov pro ZŠ 

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 
technikou 

Na dostatečné úrovni, 36 žákovských počítačů 
v počítačových třídách, 14 dataprojektorů,  
10 interaktivních tabulí. 
Připojení k internetu je zajištěno zdarma firmou 
Comfeel. 

Investiční rozvoj, opravy, údržba 

Během školního roku byly průběžně prováděny 
drobné opravy týkající se především školního 
nábytku a ostatního vybavení apod. Výmalba 
školy je stálým a průběžně plněným úkolem. 
Ve SB byla částečně rekonstruována učebna č. 
205 (malba, podlaha, stropní část včetně světel). 
Ve dvou učebnách na 1. stupni proběhla výměna 
všech světel - nová osvětlovací tělesa jsou  
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na bázi LED, což do budoucna znamená výrazně 
nižší spotřebu el. energie a podstatně delší 
životnost těchto zařízení. 

 
Komentář ředitelky školy: 
Budovy školního areálu jsou ve stavu odpovídajícímu jejich stáří a realizovaným průběžným 
rekonstrukcím a opravám, ke kterým v průběhu let docházelo. Na mnoha místech se jasně projevuje 
značná amortizace stavebních částí i instalovaných technologií. 
Výrazné opotřebení společných prostor budov a velké části  učeben 1. i 2. stupně, lze přičíst nejen 
jejich stáří, ale značnou měrou i působením nadlimitního počtu žáků, který neustále narůstá už od  
šk. roku 2018/19 – omezené prostorové možnosti školy. (Ve šk. roce 2018/19 nastoupil v září do ZŠ 
rekordní počet žáků, celkem do 23 tříd. Následkem tohoto faktu byla skutečnost, že po celý školní 
rok nebyla k dispozici už ani jedna volná učebna, či jakákoli jiná místnost.)  
Částečně se snažíme snížit opotřebení školních budov „uzavřením školy veřejnosti“ pro různé aktivity 
zde uskutečňované. Omezujeme různé pronájmy – zápůjčky apod. Poslední tři roky škola nabízí 
pronájem učeben pouze lektorům, kteří realizují zájmové vzdělávání pro žáky naší školy a to na 
základě jasně definovaných smluvních podmínek, za kterých mohou nájemci uvedené prostory 
Užívat. Již nedochází k poškozování pronajatých prostor. 
V letošním školním roce jsme velmi často řešili opravy prasklých vodovodních trubek ve skladech. 
Jedná se o potrubí, které je volně přístupné. Při výměně vadného potrubí je vždy zjištěno, že trubky 
jsou uvnitř více jak z 50% zarezlé – výrazným způsobem je snížena možnost průtoku vody. Některé 
byly úplně korozí ucpané – neprůchodné. 

 
1.6 Údaje o školské radě ve školním roce 2020 – 2021 

Datum zřízení  1. 1. 2006 

Počet členů 3 

Členové školské rady Mgr. Petr Koťátko – zástupce zaměstnanců školy (předseda ŠR) 

 Petr Toman – zástupce z řad rodičů 

 Mgr. Edita Řezáčová – zástupce za zřizovatele 

 
Komentář ředitelky školy: 
Členové školské rady jsou voleni na tříleté období. Školská rada se schází minimálně dvakrát 
v průběhu školního roku, popřípadě dle potřeby. Členové jsou v průběhu školního roku seznamováni 
se stavem rozpočtu, s počtem žáků ve škole, prognózou do dalších let, plánovanými projekty, 
aktivitami školy, ale také aktualizacemi ŠVP (školního vzdělávacího programu). 
V letošním školním roce proběhly volby do ŠR na nové funkční období. Členy nové ŠR byli zvoleni 
tito zástupci: Petr Toman, Mgr. Jiří Bína a Mgr. Edita Řezáčová. 
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2. Přehled vzdělávacích programů 
 

Obor vzdělávání v Rejstříku škol: 79-01-C/01 

Název vzdělávacího programu Zařazené třídy 

 

Školní vzdělávací program Základní vzdělávání č. j. 264/20 

„Učíme se pro život“ 

Školní vzdělávací program Přípravné třídy č. j.320/15 S radostí a 

úsměvem těšíme se na každý den“ 

Školní vzdělávací program pro školní družinu č. j. 490/18 

 
1. - 9. ročník 
 
 
Přípravná třída 

 
 
Školní družina 

 
 
2.1 Učební plány školy 
 
Učební plán I. stupeň 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vzdělávací oblast 
Názvy 

vyučovacích 
předmětů 

1. 2. 3. 4. 5. 
Z toho 

disponibilních 
Celkem 

Součet za 
oblast 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk 7 8 8 8 7 7 38 
49 

Anglický jazyk 1 1 3 3 3 2 11 

Matematika a její 
aplikace 

Matematika 5 5 5 4 5 2 24 

44 

Informační a 
komunikační 
technologie 

Informatika 0 0 0 0 1 0 1 

Člověk a jeho svět 

Prvouka 2 2 2 0 0 2 6 

Vlastivěda 0 0 0 2 2  4 

Přírodověda 0 0 0 2 2  4 

Člověk a svět 
práce 

Pracovní 
činnosti 

1 1 1 1 1 0 5 

Umění a kultura 

Hudební 
výchova 

1 1 1 1 1 0 5 

25 
Výtvarná 
výchova 

1 2 1 2 1 0 7 

Člověk a zdraví 
Tělesná 
výchova 

2 2 3 3 3 3 13 

 Celkem 20 22 24 26 26 16 118 118 

 max. 22 22 26 26 26   
 

 min. 18 18 22 22 22   
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Učební plán II. stupeň 
 

 
 

Komentář ředitelky školy: 
Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby na úrovni ročníků a jednotlivých předmětů vytvářel co 
nejlepší předpoklady pro postupné osvojování klíčových kompetencí, které stanovuje rámcový 
vzdělávací program pro základní vzdělávání a které tvoří jeho základní strategii. 
Žákům je umožněno osvojit si strategie učení. 

• Žáci jsou motivováni pro celoživotní učení. 

• Žáci jsou podněcováni k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. 

• Žáci jsou vedeni k všestranné, účinné a otevřené komunikaci. 

• U žáků je rozvíjena schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. 

• Žáci jsou připravováni k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a odpovědné 
osobnosti, uplatňovali svá práva, plnili své povinnosti a byli všestranně kompetentní. 

• U žáků je vytvářena potřeba projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních 
situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě. 

• Žáci se učí aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za něj zodpovědní. 

• Žáci jsou vedeni k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním 
hodnotám, učí se žít společně s ostatními lidmi. 

Vzdělávací oblast 
Názvy vyučovacích 

předmětů 
6. 7. 8. 9. 

Z toho 
disponibil

ních 
Celkem 

Součet 
za oblast 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk 4 4 4 5 2 17 

35 Anglický jazyk 3 3 3 3 0 12 

Německý jazyk 0 2 2 2 0 6 

Matematika a její 
aplikace Matematika 

4 4 5 4 2 17 17 

Informační a 
komunikační 
technologie 

Informatika 1 0 0 0 
1 

1 
2 Společenskovědní 

informatika 
0 0 0 1 1 

Člověk a 
společnost 

Dějepis 2 1 2 2 
0 

7 
11 

Občanská výchova 1 1 1 1 4 

Člověk a příroda 

Fyzika 2 2 1 2 

3 

7 

24 
Chemie 0 0 2 2 4 

Přírodopis 2 2 2 1 7 

Zeměpis 2 2 1 1 6 

Umění a kultura 
Hudební výchova 1 1 1 1 

0 
4 

10 
Výtvarná výchova 2 2 1 1 6 

Člověk a zdraví 
Tělesná výchova 3 3 3 3 

5 
12 

15 
Výchova ke zdraví 1 1 1 0 3 

Člověk a svět 
práce Pracovní činnosti 

1 1 1 1 1 4 4 

Volitelný předmět Volitelný předmět 1 1 1 1 4 4 4 

 Celkem 30 30 31 31 18 122 122 

 max. 30 30 32 32   
 

 min. 28 28 30 30   
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Ve všech ročnících je i nadále realizován ŠVP „Učíme se pro život“. Učitelé v rámci předmětových komisí 
a metodického sdružení vypracovali souhrnné přehledy učiva, co vše zvládli/nezvládli probrat během 
distančního vzdělávání. 

1. probrané učivo  
2. vynechané učivo – lze vypustit, opakuje se i v jiných ročnících 
3. je potřeba přesunout do dalšího školního roku - návaznost 

 
Učební plán zůstal zachován dle potřeb a požadavků vyplývajících z potřeb žáků a organizačních 
možností školy.  
 
Od 1. 9. 2020 jsme pokračovali v realizaci třídnických hodin 1 x za 14 dní (mimo učební plán, není 
součásti ŠVP). V době uzavření škol probíhaly třídnické hodiny každý týden přibližně 30 min. Na náplni 
třídnických hodin spolupracovali TU s metodikem prevence Mgr. Martinem Medlíkem a školní 
psycholožkou. Hodiny byly zaměřené na zlepšení komunikace v době uzavření škol, na podporu 
duševního zdraví dětí. 

 
 
2. 2 Péče o volný čas žáků 
 

Zájmové kroužky Počet zařazených žáků  

Florbal (3 oddělení) 57 

Šikovné výtvarníci 14 

Badminton 10 

Rozšiřující kroužek AJ (4 oddělení) 16 

Veselá věda 26 

Domácí dovednosti 15 

Keramika (4 oddělení) 39 

Příprava na přijímací zkoušky z matematiky 
(2 oddělení) 

17 

Fotbal 10 

Velký inženýr 19 

Turistický 24 

Hravá angličtina 22 

Tvořivé ruce 9 

 
 

Komentář ředitelky školy: 
Vedení školy se nadále snaží vytvářet příznivé podmínky pro oblast volnočasového vzdělávání. Kvůli 
opatřením spojených s COVID-19  se  zájmové kroužky nakonec neotevřely a to ani po návratu žáků 
do škol na konci školního roku. 
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3. Personální údaje 
 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem 53 

 

Počet pedagogických pracovníků ZŠ 25 pedagogů s plným úvazkem 
8 pedagogů s částečným úvazkem 
6 asistentů pedagoga s částečným úvazkem 

Počet (39) pedagogických pracovníků přepočtených na úvazky: 32,7 

 

Počet vychovatelů ŠD 1 vychovatelka s plným úvazkem 
7 vychovatelek s částečným úvazkem   

Počet 8 pedagogických pracovníků školní družiny přepočtených na úvazky: 5,93 

 

Počet správních zaměstnanců 1 ekonomka 
1 školník 
4 uklízečky  

Počet 6 provozních pracovníků přepočtených na úvazky: 6,00 

 

3.2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků  

Odborná kvalifikace % 

Učitelé 1. stupně 93,3 

Učitelé 2. stupně 94,4 

Vychovatelky ŠD 100 

Asistent pedagoga 100 

 
 

Komentář ředitelky školy: 
Složení pedagogického sboru se změnilo, a to z důvodu odchodu dvou kolegyň na MD. Jejich pozice 
se podařilo obsadit ještě před jejich odchodem. 
 
Pedagogičtí pracovníci bez odborné kvalifikace si  doplňují potřebné vzdělání dle požadavků zákona 
o pedagogických pracovnících, nebo je na ně uplatněna výjimka z tohoto zákona. 
 
Tým asistentek pedagoga je dlouhodobě stabilní. Celkem byla zajištěna podpora pro 6 žáků 
v rozsahu 81 hod týdně ve formě pedagogické asistence. V době uzavření škol pracovaly asistentky 
pedagoga s žáky individuálně  - formou online konzultací/osobních konzultací. 
 
Priority vedení školy pro školní rok 2021/2022 v oblasti zaměstnanosti školy: 

1. Úspěšné začlenění nových kolegů do pedagogického sboru a podpora jejich adaptace 
na prostředí školy. 

2. Podpora dalšího vzdělávání pedagogických i provozních zaměstnanců školy. 
3. Hledání finančních prostředků pro 
4. Efektivní nastavení inkluzivních opatření, zejména v oblasti spolupráce pedagogů a 

asistentek pedagoga. 
5. Zvýšení kvality vedení týmu, zvýšení efektivity komunikace mezi vedením školy a 

zaměstnanci školy. 
6. Eliminovat rizika spojená s možným odchodem pedagogických i nepedagogických 

pracovníků. 
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4. Žáci 
 

4.1 Celkový přehled počtu žáků ve školním roce 2020 – 2021 k 30. 6. 2021 

 

Třída A B C A + B + C celkem 

  CH D ∑ CH D ∑ CH D ∑   

0. 12 3 15             15 

1. 12 12 24 13 9 22 10 12 22 68 

2. 12 13 25 13 14 27       52 

3. 10 10 20 8 13 21 12 10 22 63 

4. 10 14 24 11 13 24 9 14 23 71 

5. 10 9 19 13 11 24 11 8 19 62 

I. stupeň celkem 54 58 112 58 60 118 42 44 86 316 

6. 12 13 25 13 11 24       49 

7. 15 14 29 14 15 29       58 

8. 10 12 22 11 8 19       41 

9. 18 6 24 15 10 25       49 

II. stupeň celkem 55 45 100 53 44 97       197 

ZŠ celkem 109 103 212 111 104 215 42 44 86 528 

 

 

4.2 Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021 - 2022 

počet prvních tříd počet dětí přijatých 
do prvních tříd 

počet odkladů 
pro školní rok 
2021 - 2022 

2 48 5 

 

4.3 Zápis žáků k přijetí do přípravné třídy pro školní rok 2021 - 2022 

počet přípravných tříd počet žádostí do přípravné třídy počet přijatých dětí do 
přípravné třídy pro školní rok 

2021 - 2022 

0 9 0 

 

Komentář ředitelky školy: 
Stejně jako loni zhatila tradiční zápisy pandemie koronaviru - organizace letošních zápisů proběhla 
opětovně bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Škola zároveň nemohla uspořádat všechny doplňkové 
aktivity, které jsou se zápisem spojené např. Školička nanečisto, osobní konzultace s výchovnou 
poradkyní ohledně školní zralosti aj. 
Online zápisy sice škole usnadnily administrativní část, přesto je u online zápisů řada nevýhod. 
Největší nevýhodou online zápisů je chybějící možnost zachytit případnou školní nezralost dětí pro 
nástup do školy. Pedagogové u zápisu poznají, jestli je dítě do školy připraveno jak sociálně, tak 
vědomostně. Řada rodičů letos nevyslyšela doporučení mateřské školy a jejich rozhodnutí bohužel 
nevratně dítěti ztíží vstup do školy a jeho vnímání školní úspěšnosti. Vzhledem k omezeným 
prostorovým možnostem školy jsme byli „nuceni“ přijmout pro následující školní rok jen 48 žáků, i 
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když celkový počet odevzdaných zápisních lístků byl 83. Výsledky zápisu do I. tříd pro školní rok 
2021/2022 nám ukazují, že pokračuje trend neustále se zvyšujícího počtu žáků, jejich celkový počet 
se pohybuje za hranicí maximální prostorové naplněnosti školy. 
 
A s online zápisy souvisí i první neotevření přípravné třídy v následujícím školním roce. Hlavní příčinu 
vidíme v malém počtu dětí, kterým byl udělen odklad. V předchozích letech bylo uděleno u zápisu 
přibližně 16 odkladů, během online zápisů jen 5.Tento krok vnímáme negativně a mrzí nás, že 5 let 
intenzivní práce je nyní pozastaveno.  

 

4.4 Výsledky přijímacího řízení 

a) na víceletá gymnázia přijato: 

 z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřizovaná krajem  - 

soukromá gymnázia - - 

církevní gymnázia - - 

b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých 
ročníků přijato: 

gymnázia obchodní 
akademie 

zdravotní 
školy 

průmyslové 
školy 

ostatní  
střední šk. 

střední  
odb. učiliště 

celkem 

2 3 2 5 5 0 17 

c) na soukromé školy přijato: 

gymnázia obchodní 
akademie 

zdravotní 
školy 

průmyslové 
školy 

ostatní  
střední šk. 

střední  
odb. učiliště 

celkem 

    3 4 7 

d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijat: 

z devátých ročníků z nižších ročníků 

24 2 

e) neumístění žáci 1 

f) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy 

v devátém ročníku v nižším ročníku 

49 2 

 

Komentář ředitelky školy: 
Všichni žáci, kteří ukončili v 9. třídě povinnou školní docházku, se dostali na vybrané školy.  
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 
5.1 Přehled o prospěchu a chování – 1. pololetí 

Ročník 

Počet Klasifikace: 
Chování 

žáků vyznamen.         prospěli               5             nehodnocen 

    Důtka Důtka 
2. st. 3. st. 

    TU ŘŠ 

1. A 23 23 0 0 0 0 0 0 0 

1. B 22 22 0 0 0 0 0 0 0 

1. C 23 23 0 0 0 0 0 0 0 

2. A 25 24 1 0 0 0 0 0 0 

2. B 28 28 0 0 0 0 0 0 0 

3. A 20 19 0 0 0 0 0 0 0 

3. B 21 21 0 0 0 0 0 0 0 

3. C 22 20 2 0 0 0 0 0 0 

4. A 24 23 1 0 0 0 0 0 0 

4. B 24 15 8 1 0 0 0 0 0 

4. C 22 11 10 1 0 0 0 0 0 

5. A 19 15 4 0 0 0 0 0 0 

5. B 24 22 1 0 0 0 0 0 0 

5. C 19 10 9 0 0 0 0 0 0 

I. st. 
celkem 

316 276 36 2 0 0 0 0 0 

6. A 25 10 14 1 0 2 0 0 0 

6. B 24 9 12 3 0 0 0 0 0 

7. A 29 14 15 0 0 0 0 0 0 

7. B 29 14 15 0 0 0 0 0 0 

8. A 22 6 14 2 0 0 0 1 0 

8. B 19 9 8 2 0 0 0 0 0 

9. A 24 3 17 4 0 0 1 0 0 

9. B 25 10 13 2 0 0 0 0 0 

II. st. 
celkem 

197 75 108 14 0 2 1 1 0 

  

ZŠ 513 351 144 16 0 2 1 1 0 

v % 100 68 28 3 0 0,4 0,2 0,2 0 

 

Vysvětlivky: 

V – prospěl s vyznamenáním P – prospěl 5 – neprospěl N – nehodnocen 
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5.2 Přehled o prospěchu a chování – 2. pololetí  

Ročník 

Počet Klasifikace: 
Chování 

 

žáků vyznamen.      prospěli              5         nehodnocen  

    Důtka Důtka 
2. st. 3. st. 

 

    TU ŘŠ  

1. A 24 23 1 0 0 0 0 0 0  

1. B 22 22 0 0 0 0 0 0 0  

1. C 22 22 0 0 0 0 0 0 0  

2. A 25 24 1 0 0 0 0 0 0  

2. B 27 24 3 0 0 0 0 0 0  

3. A 20 19 0 0 0 0 0 0 0  

3. B 21 21 0 0 0 0 0 0 0  

3. C 22 20 1 1 0 0 0 0 0  

4. A 24 22 2 0 0 0 0 0 0  

4. B 24 14 10 0 0 1 1 0 0  

4. C 23 11 10 1 0 0 0 0 0  

5. A 19 14 5 0 0 0 0 0 0  

5. B 24 18 4 0 0 0 0 0 0  

5. C 19 12 7 0 0 0 0 0   

I. st. 
celkem 

316 267 44 2 0 1 1 0 0  

6. A 25 13 12 0 0 3 0 0 0  

6. B 24 11 13 0 0 2 2 0 0  

7. A 29 10 19 0 0 1 0 0 0  

7. B 29 13 16 0 0 0 0 0 0  

8. A 22 5 16 1 0 0 0 1 0  

8. B 19 9 9 1 0 1 1 0 0  

9. A 24 3 19 2 0 0 0 0 0  

9. B 25 7 17 1 0 0 0 1 0  

II. st. 
celkem 

197 71 121 5 0 7 3 2 0 

 

 

  

ZŠ 513 338 165 7 0 8 4 2 0  

v % 100 66,2 32,3 1,5 0 1,6 0,8 0,4 0  

 

 

Vysvětlivky: 

V – prospěl s vyznamenáním P – prospěl 5 – neprospěl N – nehodnocen 
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5.3 Údaje o zameškaných hodinách 

Školní rok 2020 – 2021 Celkem hodin Z toho na 1. stupni 

hodin  hod./žák 

Z toho na 2. stupni 

hodin  hod./žák 

Počet neomluvených 
hodin 

25 5 0,02 20 0,1 

Počet omluvených hodin 
 

21869 12042 38,1 9827 49,9 

 počet všech zameškaných 
hodin na 1 žáka 

42,63 

 

Komentář ředitelky školy: 
Déle než rok převládala ve školách distanční výuka neboli vzdělávání na dálku, kdy se ne všichni 
žáci s touto formou vzdělávání sžili. Distanční vzdělávání sebou přineslo i mnoho problémů a 
nevýhod, které se promítly nejen na psychice dětí, rodičů a učitelů, ale i na školním prospěchu. V této 
souvislosti si vedení školy uvědomuje nutnost dalšího rozvoje kompetencí pedagogického sboru v 
oblasti zavedení formativního hodnocení. I přestože nestandartní vzdělávání probíhalo téměř celý 
školní rok, lze považovat klasifikační výsledky našich žáků za uspokojivé. 
Ve srovnání s minulým rokem se počet zameškaných hodin celkově snížil, avšak se navýšil počet 
neomluvených hodin. Velký vliv na záškoláctví měl nepravidelný režim žáků během distančního  
vzdělávání a při návratu do školy měli problémy s nastavením pravidelného režimu. Všechny případy 
byly řešeny s rodiči a vyvozeny důsledky. 
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6. Průběh a výsledky vzdělávání 
 

6. 1 Hospitační činnost: 

pracovníci počet hospitaci 

ředitel  4 (online hospitace realizovány průběžně po celou 
dobu distančního vzdělávání) 

zástupce ředitele 27 

ostatní pracovníci - výchovná poradkyně 0 

ostatní pracovníci 38 

celkem 69 

  

6. 2 Distanční vzdělávání:  

Problematika související s rozšířením nemoci COVID-19 na území České republiky 
Dne 11. 10. 2020 se vedení školy prostřednictví internetových novin a portálů dozvědělo, že od 12. 10. 
se na dobu neurčitou omezuje osobní přítomnost žáků 2. stupně na základních školách v České 
republice. Škola na přechod na distanční vzdělávání byla již částečně připravena, a to díky zkušenostem 
z uzavření škol na jaře 2020. 
 

1. Pedagogická rada na konci srpna  

Na základě zkušeností z jara jsme se dohodli na jedné platformě pro celou školu, Microsoft 

Teams, v případě znovu uzavření škol (základní komunikační kanál mezi rodiči a školou zůstávají 

Bakaláři). Následovalo zajišťování vhodného lektora na proškolení pedagogů ve spolupráce se 

MAPEM MH. 

 

2. První týden v září řešeny s IT správcem školy mimořádné prostředky na IT – např. dotazování se 

na MŠMT, co lze vše nakoupit za tyto prostředky; postupné objednání 24 NTB.  

 

3. 18. 9. 2020 prostřednictvím Bakalářů zaslán všem rodičům dotazník, jehož cílem bylo zjistit 

technické vybavení žáků +  s jakými obtížemi se setkali na jaře během distančního vzdělávání. 

 

4. 20. 9. 2020 

Vytvoření žákovských účtů pro Office365 včetně následného aktivování účtů během hodin 

Informatiky (žáci 5. – 9. tříd). Ostatním rodičům bylo vše zasláno na Bakaláře (včetně příručky a 

postupu k aktivaci účtu). 

 

5. 21. 9. 2020 – Provozní porada – TEAMS pro učitele (nastudovali jsme si sami, jelikož 

samotné školení s lektorem ještě neproběhlo – „pozdější termín“) 

• aktivování účtů pedagogů a seznámení s aplikací 

• vytvoření jednotlivých „Týmů“ – každý pedagog 

• vytvoření hodin v kalendáři 

 

6. od 12. 10. omezení provozu 2. stupně (nutné rozdělit na polovinu) 

• střídání po týdnech 6. - 7. roč. a 8. - 9. roč. (škola X distanční v.). 

• rodičům bylo dne 9. 10. zasláno vysvětlení k online a offline výuce, žáci si ve škole do té doby 

vyzkoušeli přihlášení v Microsoft Teams, každý dostal své přihlašovací jméno a nahlásil, zda 

bude pokračovat v ONLINE nebo OFFLINE formě. Zároveň rozdány redukované rozvrhy pro 

online režim na období do podzimních prázdnin. Rodičům zaslány stejné rozvrhy 

prostřednictvím Bakalářů i s návodem na přihlášení do Teams. Pro rodiče i žáky možná 

celodenní podpora na telefonu, Bakalářích či emailu ohledně přihlášení. 

• online rozvrh - redukován s ohledem na novou platformu Teams, zaměření především na ČJ, 

M, jazyky (nechybí naukové předměty 1x týdně) 

• offline žáci - vyzvedávání zadaného učiva na začátku týdne 

 

7. od 14. 10. zavření celé školy 
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• Všichni žáci přestupují na distanční výuku – zajištěno odnesení všech učebnic a pracovních 

sešitů žáky ze školy. 

• Žákům 6. - 7. roč. dovysvětleno přihlášení a rozdány redukované rozvrhy, zároveň všem 

rodičům dne 13. 10. zaslány pokyny k distanční výuce s možnou podporou na straně školy 

především pro 1. stupeň, se kterým se počítalo, že bude dál pokračovat prezenční formou. 

• Rodiče si mohli vybrat, zda syn/dcera nastoupí na online či offline výuku s ohledem na jejich 

možnosti v rodině. 

• Třídy na 1. stupni byly rozděleny na dvě skupiny pro lepší komunikaci a vnímání žáků během 

online výuky. 

• Každá skupina maximálně dvě hodiny online výuky denně, další úkoly zasílány na 

samostatnou práci žáků. 

• V 1. ročníku výuka probíhá prostřednictvím nahraných videí, kde si žáci mohou sami 

zastavovat video dle své rychlosti plnění úkolů a mohou úkoly plnit po příchodu rodičů 

z práce. 

• Pro rodiče 1. ročníku online konzultace 2x týdně v ranních i odpoledních hodinách. 

• Pro žáky zařazen i dobrovolný tělocvik, kdy učitel přenáší své cvičení online. 

 

8. od 2. 11. prodloužena distanční výuka (všichni žáci) 

Dne 30. 10. zaslání rodičům aktuální rozvrh s ohledem na prodloužení distanční výuky. 

Rozvrh pro 2. stupeň posílen o přidání další hodiny naukového předmětu, rozvrh stále bez výchov. 

Na 2. stupni mají žáci denně 3 - 4 hodiny online výuky a k tomu zadané asynchronní úkoly 

s termínem odevzdání. 

 

9. oo 2. 11. 2020 vyučovali všichni pedagogové ze školy, od 2. 11. 2020 lze vyučovat z domova 

(dodatek k pracovní smlouvě) včetně možnosti zapůjčení NTB domů (smlouva o výpůjčce). 

V Chanosu není wifi, proto nelze využít další NTB v této budově. 

• 20 NTB škola získala v rámci projektu Šablony II 

• 4 NTB škola získala v rámci projektu Rekonstrukce odborných učeben  

Škola měla dostatek techniky pro zajištění chodu DV (celkem 33 učitelů) 

od 30. 11. 2020 – návrat žáků do škol, rotační výuka, od 1. 1. 2021 návrat žáků jen 1. a 2. tříd, od 

26. 2. 2021 všichni žáci se vzdělávají distančně z domova, od 12. 4. rotační výuka na 1. stupni,  

 

10. Nesetkali jsme se s žádnou zásadní negativní reakcí od rodičů, ani od učitelů. Negativní reakce 

jsme obdrželi až při nástupu žáků do škol ve 2. pololetí v souvislosti s testováním žáků před 

nástupem do škol. 

 

11. Rodičům průběžně zasílán „Dopis rodičům“ prostřednictvím Bakalářů: 

• vyjádření se k distančnímu vzdělávání v následujícím období 

• poděkování za pomoc rodičů dětem 

• snaha podpořit rodiče a děti 

 

12. Pravidelně  probíhala online „hospitace“ výuky ředitelkou školy – zajištění zpětné vazby pro vedení 

školy. 

 

S ohledem na vládou vydaná nařízení se žáci vzdělávali distančně (převážně) až do poloviny května. V 

případě, že se vyskytl problém s efektivitou práce některých žáků, tak nejdříve byli tito žáci telefonicky 

kontaktováni třídními učiteli, dále pak třídní učitelé kontaktovali zákonné zástupce a v případě potřeby 

se zapojilo i vedení školy. 

Škola zjišťovala prostřednictvím ankety technické vybavení žáků, jelikož se nám často stávalo, že se 

žáci vymlouvali na nefunkčnost techniky. 

 

Komentář ředitelky školy: 
Výuka probíhá v souladu s cíli školního vzdělávacího program „Učíme se pro život“. Materiální vybavení 
pro potřeby výuky je možné hodnotit jako standardní, přesto vedení školy klade velký důraz na další 
zkvalitňování vybavenosti učeben tak, aby vyhovělo požadavkům moderního vzdělávacího procesu. I 



[16] 

 

nadále se jako problematické jeví hodnocení prostorového zázemí školy, neboť vzhledem k míře 
naplněnosti školy není možné nadále budovat odpovídající zázemí pro výuku (odborné učebny, 
specializovaná pracoviště apod.).  
Hospitační činnost neproběhla dle stanoveného plánu vzhledem k uzavření škol. Ocenit je třeba 
především flexibilitu učitelů, jejich celkový přístup k distanční výuce a žákům, rozmanitost forem online 
vyučování, obsahovou stránku hodin a přiměřenost požadavků. Zavádění nových metod do výuky bylo 
sledováno především v online hodinách. Učitelé pozitivně hodnotí, jak rychle a v jakém rozsahu došlo 
krátce po uzavření škol k různým formám sdílení tipů na online výuku, návodů na obsluhování různých 
komunikačních platforem aj. Podstatné bylo přijetí, že dobrý učitel nemusí znát všechny aplikace a 
programy, ale stačí znát svou třídu a aplikovat méně náročné a aktivity a více zapojit empatii. 
Nesporným přínosem roku s distanční výukou je významný pokrok většiny učitelů ve využívání 
informačních technologií. Přesto příprava na distanční výuku a její následná realizace (několik hodin 
denně před monitory) byla pro mnoho učitelů mnohem náročnější než prezenční výuka – a to jak po 
fyzické, tak tak po psychické stránce. 
 
V souvislosti se závěry provedených hospitací vyvstaly pro další období následující cíle: 

• hledat způsoby a možnosti pro vyšší míru individualizace výuky (práce s nadanými a 
talentovanými dětmi, využití podpůrných opatření apod.) 

• do plánu DVPP průběžně začlenit vzdělávací akce a semináře vztahující se k prohlubování 
pedagogických kompetencí vyučujících (začlenění moderních metod, práce s multimediální 
technikou, formativní hodnocení…) 

• sledovat úroveň a schopnosti práce pedagogů v oblasti poskytování zpětné vazby výkonu žáka 
a využívání klasifikačních nástrojů 

• individualizovat plán DVPP dle potřeb pedagogů 

• průběžně doplňovat didaktické vybavení školy s důrazem na názornost výuky 

• vyhledávat příležitosti k začleňování moderních organizačních forem do výuky (projektové 
vyučování, párové učení…) 

• vyhledávat příležitosti pro vzájemné konzultace apod. 

• zvýšit úroveň komunikace a spolupráce metodického sdružení a předmětových komisí 
v přípravě na výuku 

• nalézt efektivní model spolupráce vyučujících mezi I. a II. stupněm 

• intenzivně pracovat na posílení dovedností a kompetencí k vedení třídnických hodin 
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7. Školní družina 
 

7.1 Počet oddělení a žáků v oddělení 

Oddělení Počet žáků 
v oddělení 

Počet vychovatelek 

1. 14  1 

2. 30  1 

3. 30  1 

4. 29  1 

5. 29  1 

6. 27  1 

7. 30  1 

8.                        30 1 

Celkem 219 8 

 

7. 2 Počet žáků docházejících do ŠD z jednotlivých ročníků 

0. ročník 14  
1. ročník 66  
2. ročník 49  
3. ročník 56  
4. ročník 34  
5. ročník  0 
Celkem 219  

 

7. 3 Materiálně technické vybavení, úkoly, roční plán - celodružinové akce 

Prostory školní družiny Prostorové podmínky jsou dlouhodobě neuspokojivé, neboť jejich 
nedostatek, i vzhledem k jejich počtu, omezuje činnost dětí v rámci tohoto 
druhu vzdělávání (Školní družina má 8 oddělení - využívá i prostory třídy 
nižších ročníků v NB, kde dopoledne probíhá výuka a odpoledne je zde 
školní družina). Naopak uspokojivá je materiální vybavenost jednotlivých 
oddělení, v průběhu školního roku dochází průběžně k doplňování 
didaktického materiálu a pomůcek dle potřeby. Zásadním úkolem 
pro následující období je upravit podmínky školní zahrady tak, aby 
poskytla ŠD dostatečné zázemí pro její činnost. 

Vybavení školní družiny Pro svou činnost využívají všechna oddělení množství pomůcek, her a 
hraček. Tyto pomůcky jsou průběžně doplňovány a rozšiřovány dle potřeb 
a nároků.  

Hlavní úkoly 1. Učit děti vzájemné komunikaci a posilovat kladné vlastnosti. 
2. Rozvíjet smyslové vnímání. 
3. Učit se spolupracovat ve skupině dětí. 
4. Rozvíjet u dětí schopnost vcítit se do druhého člověka. 
5. Vést děti k samostatnému myšlení a individuální tvůrčí aktivitě. 

Celodružinové akce Celodružinové akce mají velký význam jak pro činnost v rámci zájmového 
vzdělávání, tak také v rovině celoškolních akcí. 
Tematicky vycházejí z podnětů a příležitostí, které s sebou přináší průběh 
roku – oslava svátků, témata ročních období. 

 

7. 4 Závěrečná zpráva vedoucí vychovatelky ŠD – hodnocení za školní rok 2020/2021 

Přehled činností ve školní družině 
 
Podzim  
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• stanovení pravidel ve školní družině, poučení o vhodném chování, bezpečnosti a pravidlech 
slušného chování 

• zapojení do projektu „Čistá řeka Jizera“ (úklid odpadků okolo Jizery) 

• pouštění draků  
 

Zima  

• Advent - tradice a zvyky, výzdoba prostor školy 

• Karneval - přehlídka masek v rámci oddělení ŠD 
 
Jaro 

• „Písnička má zelenou“ - zpívání pro radost 

• Umíš poskytnout první pomoc? - dramatizace (situované scénky s rekvizitami), poskytování 
první pomoci a chování v krizových situacích při drobných nehodách, autonehodách a u 
vážných a těžkých zranění 

 
Školní družina je významným zařízením pro výchovu a vzdělávání dětí mimo vyučování. I když je 
nezpochybnitelně provázána se školou, má svá specifika, která ji od školního vyučování odlišují, 
rozšiřuje a doplňuje tak působnost školy jako celku. Posláním školní družiny je zajišťovat rozmanité 
zájmové, odpočinkové a rekreační činnosti dětí. 
Činnost školní družiny byla zahájena 1. září 2020. Zapsaní žáci do školní družiny v počtu 219 byli 
rozděleni do 8oddělení. 
 
                                                                                              vedoucí vychovatelka Andrea Vobořilová 

 

 

Komentář ředitelky školy: 
Podobně jako v minulých letech spolupracovali vychovatelé ŠD s rodiči, učiteli a s vedením školy. 
Hlavním cílem jejich činnosti bylo vytvářet bezpečné, přátelské a podnětné prostředí. Ve škole měli 
účastníci školní družiny možnost využívat kromě svých kmenových tříd školní hřiště, školní pozemek 
za  pavilonem, tělocvičnu, keramickou dílnu a počítačovou učebnu. Hojně účastníci trávili čas věnovaný 
pohybu na školním pozemku a hřišti, kde se hlavně věnovali hrám se švihadly, obručemi a míčem. 
Program a plán činnosti je určen žákům 1. stupně (letošní školní rok 0. – 4. třídy), provozní doba začíná 
od 6.00 a končí v 16.15 hod. Financování je realizováno z měsíčních poplatků. ŠD se zabývá 
mimoškolní výchovou založenou na pedagogice volného času, která tvoří mezistupeň mezi výchovou 
ve škole a výchovou v rodině. 
Vychovatelky spolupracují na plánování společných akcí. Spolupráce s třídními učitelkami probíhala  
v  rovině řešení lehčích kázeňských přestupků žáků, které se v průběhu roku vyskytly, dále  
v zastupování učitelek ve vyučování v době jejich absence nebo v doprovodu při akci třídy. 
Práce vychovatele zahrnuje odpočinkovou, rekreační a zájmovou činnost. Struktura zůstává prakticky 
stejná, mění se témata, obsah a konkrétní činnosti, podle každé vychovatelky, kterási připravuje měsíční 
plán. 
 
Po uzavření školy a vyhlášení nouzového stavu pomáhaly vychovatelky s hlídáním dětí zaměstnanců 
IZS.  
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8. Poradenské služby školy: 
výchovné poradenství  
poradenství k volbě povolání 
prevence sociálně patologických jevů 
 

Školní 

psycholog 

Speciální 

pedagog 

Výchovný 

poradce 

Metodik 

prevence 

Asistent 

pedagoga 

Asistent 

logopeda 

Ano Ne Ano, 2 Ano, 1 Ano, 7 Ano 

 
Poradenské služby školy  

Ve školním roce 2020/2021 své služby opět nabízeli členové školního poradenského pracoviště: 
metodik prevence, výchovný poradce, kariérový poradce a nově školní psycholog. 
Poradenské služby jsou již nedílnou součástí systému vzdělávání a výchovy ve škole. Školní 
poradenské pracoviště podporuje žáky v učení, zlepšování sociálních dovedností a pomáhá jim řešit 
vztahové a komunikační problémy. Cílem je zlepšování klimatu školy, posilování pozitivního postoje 
žáků ke školní docházce a prevence problémů v jejich osobnostním vývoji. 

 

Výchovné poradenství 

I nadále je výchovné poradenství podstatnou oblastí a službou, které škola připisuje velký význam.  
Výchovný a kariérový poradce pracují v úzké součinnosti a zároveň jsou členy školního 
poradenského pracoviště. 
Výchovný poradce nabízí podporu při řešení obtíží jak v osobním prožívání školní docházky a ve 
vztazích mezi žáky, tak i při řešení problémů skupinové/třídní dynamiky. Snaží se nabídnout pomoc 
vždy, když se objeví signály problémové situace, a podporuje žáka či žáky i jejich rodiče ve zdravém 
řešení či rozhodování. Filosofie práce výchovného poradce vychází z faktu, že žák či žákyně vždy 
jedná v kontextu a na ten reaguje, proto je důležité podporovat ve vhodném řešení i širší systém, 
jehož je žák či žákyně součástí. 
Výchovný poradce doporučuje spolupráci s navazujícími odbornými pracovišti, která poskytují 
potřebnou specializovanou péči (PPP, SPC, OSPOD, neziskové organizace poskytující služby v 
sociální i zdravotní oblasti).  
Činnost výchovného poradce probíhala podle plánu schváleného ředitelkou školy, která 
na společných schůzkách kontrolovala jeho plnění. V rámci tohoto plánu byly stanoveny konzultační 
hodiny výchovného poradce pro rodiče, žáky i pedagogické pracovníky a to v liché úterý od 14.30 
do 15.30. Mimo tento stanovený čas se výchovný poradce věnoval zájemcům po vzájemné dohodě. 
Výchovná poradkyně působila v souladu s Vyhláškou Ministerstva školství č.72/2005 Sb., v platném 
znění: 

1. koordinovala informační činnost třídních učitelů a poskytovala jim i ostatním učitelům 
metodickou pomoc při práci se žáky, kterým jejich rodina neposkytuje dostatečnou 
intelektuální, sociální nebo hmotnou pomoc, 

2. informovala zákonné zástupce žáků, žáky a učitele o činnosti zařízení výchovného 
poradenství, o možnostech využití jeho speciálních služeb a o odborných otázkách 
důležitých pro zdravý psychický a sociální vývoj žáků, pro formování jejich osobnosti, pro 
prevenci výchovných a výukových obtíží a poruch, i pro nápravu již vzniklých obtíží a poruch. 

Plán výchovného poradenství na školní rok 2020/21 byl splněn. 

 

Volba školy, profesní poradenství 

Ve školním roce 2020/2021 byla poskytnuta rodičům, učitelům a všem žákům devátých ročníků 
poradenská činnost při volbě povolání. Byly diagnostikovány předpoklady a zájem žáků o volbu 
navazujícího studia. Byly zavedeny doučovací kluby na přípravu žáků, kteří konali státní přijímací 
zkoušky. V době distančního vzdělání probíhaly on-line konzultace s kariérovou poradkyní a zároveň 
tímto způsobem probíhaly i konzultace s vyučujícími matematiky a českého jazyka. V dubnu, kdy bylo 
devátým ročníkům znovu docházet po skupinkách do školy, probíhaly přípravy na přijímací zkoušky 
prezenčně. 
Kariérový poradce předal na mimořádných třídních schůzkách informace spojené s přijímacími 
zkouškami. Pravidelně posílal rodičům přes Bakaláře – aktuální informace. Zpracoval přihlášky na 
SŠ a zápisové lístky. 
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Žákům i zákonným zástupcům jsou kariérovým poradcem na základě jejich žádosti poskytovány 
individuální konzultace. 

 

Školní psycholožka 

V rámci psychologické podpory byla kromě individuální péče a konzultací s žáky a učiteli prováděna 
i diagnostika klimatu třídních kolektivů a následná práce se třídou, a to i během distančního 
vzdělávání. Největší spolupráce proběhla s třídními učiteli 1. a 2. tříd. 

 

Prevence sociálně patologických jevů 

Preventivní program stejně jako v minulých letech navazoval na platné vzdělávací dokumenty. 
Zaměřil se na osobnostní sociální rozvoj a rozvoj sociálně komunikativních dovedností žáků. Byl 
založen na pestrosti forem preventivní práce s žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy, 
spolupráci se zákonnými zástupci žáků školy a dalšími institucemi zabývajícími se mládeží. Byl 
zaměřen na zajištění podnětného prostředí a příznivé atmosféry ve škole a měl ambici nabídnout 
žákům širokou, pestrou škálu aktivit, které nutně nemusejí souviset přímo se školou, ale ukazují i 
možnosti trávení volného času. Jeho naplňování ovšem zásadním způsobem narušila situace v 
souvislosti s nákazou Covid -19, kdy se řada naplánovaných aktivit neuskutečnila. Vše jsme se snažili 
„dohnat“ při návratu dětí do škol. Minimální preventivní program je vždy vypracováván na období 
příslušného školního roku tak, aby reflektoval aktuální dění ve škole a zohledňoval zjištěný stav v 
oblasti sociálně patologických jevů – vzhledem k situaci COVID 19 jsme aktivity zaměřili na duševní 
zdraví dětí, klima třídy a první pomoc. 
Pokračovali jsme ve spolupráci s týmem primární prevence Semiramis. Vycházeli jsme z doporučení 
lektorů, které vyplynulo z programů realizovaných jednak v loňském roce, tak i s ohledem na následky 
uzavření škol. Programy tedy mohly být třídám „ušity přesně na míru“. Zkušení lektoři pracovali s 
dětmi formou zážitkové pedagogiky, prohlubovali znalosti a dovednosti dětí v daném tématu. Zpětná 
vazba byla zajištěna zprávou pro metodika prevence a třídní učitele. 
Další aktivity v oblasti prevence ze strany školy: 

1. schránka důvěry: žáci se mohou anonymně svěřit se svým problémem, podle povahy 
problému jej řeší metodik prevence, popřípadě ve spolupráci s výchovným poradcem 

2. informační nástěnka: v přízemí školy je umístěna nástěnka, která obsahuje informace  
z oblasti primární prevence a je průběžně aktualizována 

3. informování rodičů: třídní schůzky online, webové stránky školy, Bakaláři 
4. žákovský parlament: zvolení zástupci tříd se pravidelně scházejí s vedením školy, prezentují 

zájmy tříd (nové nápady, návrhy, připomínky…), učí se tak formulovat své myšlenky, 
vyjadřovat své názory, naslouchat druhým, diskutovat o problémech – letos neproběhlo 

Viz příloha - Hodnocení Minimálního preventivního programu za školní rok 2020/2021 
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Komentář ředitelky školy: 
Činnost Školního poradenského pracoviště (ŠPP) v tomto školním roce poznamenala především 
pandemie a distanční výuka od 14.10.2020. Poradenská pomoc byla poté možná jen online formou  
v době uzavření škol. 
 
Celkem I..+ II. stupeň: 
- žáci s doporučením   64  +  1 přípravná třída 
- žáci s IVP    21 
- žáci s „plánem podpory”         43 
 
I. stupeň 
- žáci s doporučením              32 
- žáci s IVP                                 10 
- žáci s „plánem podpory”     22 
 
II. stupeň 
- žáci s doporučením             32 
- žáci s IVP                                11 
- žáci s „plánem podpory”    21 
 
Žáci bez doporučení, ale s poskytováním 1. stupně PO – 5 žáků oficiálně vedených, ale reálná číslo je 
daleko vyšší. 
 
Žáci s potřebou IVP byli vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů vypracovaných ve 
spolupráci s příslušnými poradenskými pracovišti, výchovnou poradkyní, třídními učiteli, ostatními 
vyučujícími jednotlivých předmětů. 
Zbývající žáci se speciálními vzdělávacími potřebami byli vzděláváni dle plánu pedagogické podpory, 
v souladu s doporučeními pedagogicko-psychologické poradny, případně speciálně-pedagogického 
centra. Na škole byly zavedeny hodiny pedagogické intervence, asistence žáka a to vše na základě 
doporučení poradenských pracovišť. Každý rok se nám zvyšuje počet žáků s potřebou individuálního 
vzdělávání. Zcela upřímně musím konstatovat, že všechna doporučení, při tak vysokém počtu dětí ve 
třídě, není možné zodpovědně dodržovat. 
 
Prevence rizikového chování je prováděna vyváženě jak v oblasti specifické, tak nespecifické prevence. 
Preventivní aktivity jsou cíleně součástí vzdělávacích témat a činností a zaměřují se zejména na oblasti 
osobnostní a sociální výchovy, a to podle vývojových potřeb a rizik. Jedná se zejména o tematiku 
mezilidských vztahů, osobního rozvoje, pozitivních životních pozic a upevňování proaktivního životního 
postoje. 
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9. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
(DVPP) a ostatních pracovníků školy 
 

Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci ve školním roce 2020 – 2021 zúčastnili. Výběr 
seminářů a školení reflektuje aktuální potřeby školy. V letošním školním roce byly prioritou vzdělávací 
akce související s podmínkami výzev č. 063 – šablony II OPVVV . 

 

 pracovník termín 
studia 

instituce název akce 

1. Institucionální vzdělávání 

1.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 

a) Studium v oblasti 
pedagogických věd 

---    

b) Studium pedagogiky ---    

c) Studium pro asistenta 
pedagoga 

---    

d) Studium pro ředitele škol     

e) Studium k rozšíření odborné 
kvalifikace 

---    

1.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 

a) studium pro vedoucí 
pedagogické pracovníky 

---    

b) Studium pro výchovné 
poradce 

---    

c) Specializovaná činnost – 
prevence sociálně patologických 
jevů 

---    

d) Specializovaná činnost – 
specializovaná činnost 

---    

e) Specializovaná činnost – 
specializovaná činnost v oblasti 
enviromentální výchovy 

---    

1.2 Studium k prohlubování 
odborné kvalifikace 

Mgr. Krejčík 09/2020 P. Pavelka, Lomnice Školní matrika 

Mgr. Hajzlerová 09/2020 ALIAVES, Pha 2 Kdo plní vůči řediteli školy 
úkoly zaměstnavatele 

Mgr. Hajzlerová 10/2020 PARIS, Karviná Aktuální právní problémy 

Dana Kubíčková 11/2020 CAMPANUS, BRNO Spisová služba 

pedagogický 
sbor 

11/2020 SSŠ, Brno Hodnocení žáků v distančním 
vzdělávání 

Dana Kubíčková 12/2020 ALIAVES, Pha 2 Jak se bránit proti stresu 

Mgr. Kašparová 01/2021 V LAVICI, Pha Kreativní techniky v ČJ, 
Náměty a aktivitu v třídn. hod. 

Mgr. Andeltová 01/2021 H-MAT, Pha 2 Mat. prostředí v Hejného met. 

Mgr. Andeltová 02/2021 H-MAT, Pha 2 Rozvoj matematické 
gramotnosti Hejného metodou 

Dana Kubíčková 02/2021 EDUZONE, Pha 6 Ekonom. minimum pro 
statutární zástupce 

Mgr. Berežná 02/2021 KRITICKÉ MYŠLENÍ, 
Dobříš  

Čteme s nečtenáři 

Mgr. Berežná 03, 04/2021 H-MAT, Pha 2 Rozvoj matematické 
gramotnosti Hejného metodou 

Mgr. Kašparová 03/2021 H. SEDLÁČKOVÁ, 
Martinice 

Rozvíjíme čtenářskou a 
matematickou gramotnost 

Mgr. Berežná 04/2021 H-MAT, Pha 2 Mat. prostředí v Hejného met. 

Mgr. Berežná 04/2021 KRITICKÉ MYŠLENÍ, 
Dobříš  

Dílna čtení 

Mgr. Kašparová 04/2021 H-MAT, Pha 2 Rozvoj matematické 
gramotnosti Hejného metodou 

Mgr. Kašparová 04/2021 KRITICKÉ MYŠLENÍ, 
Dobříš  

Čtením a psaním ke 
kritickému myšlení 

Mgr. Berežná 04/2021 KRITICKÉ MYŠLENÍ, 
Dobříš  

Čtením a psaním ke 
kritickému myšlení 

Dana Kubíčková 04/2021 EDUZONE, PHA 6 MS Excel 

Mgr. Hajzlerová 03/2021 MAP II, Mn. Hradiště Aktivizační metody v hodině 

Mgr. Hajzlerová 04/2021 ALIAVES, Pha 2 Školská legislativa aktuálně 

Mgr. Čermák 
Mgr. Erlebachová 

06/2021 NPI, Pha 1 Deskové a karetní hry pro 
rozvoj matematické gram. 

    

    

2. Samostudium ---    
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Komentář ředitelky školy: 
Uzavření škol a zastavení činností v řadě oblastí ovlivnilo i plán DVPP, který škola měla vypracovaný 
pro školní rok 2019/2020. Z tohoto důvodu je nutné upravit plány vzdělávání pedagogů 
pro  následující školní rok. 
 
Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů (§7-9 V317) 
Prioritou školy je zajistit absolvování studia u pracovníků školy pro výkon specializovaných činností, 
kterými jsou: 
a) výchovný a kariérový poradce – plán nástupu studia opakovaně nesplněn z důvodu nástupu na 
MD a RD, distanční výuce. 
V uvedeném případě bude škola podporovat studium v rámci akreditovaných vzdělávacích programů 
vysokých škol a jiných vzdělávacích institucí. 
 
Studium k prohlubování odborné kvalifikace 
Průběžné vzdělávání bylo zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky související s procesem 
vzdělávání a výchovy a na distanční výuku. Obsahem průběžného vzdělávání byly zejména nové 
poznatky z obecné pedagogiky, teorie výchovy, oborové didaktiky, ICT. 
Formy průběžného vzdělávání 

• škola preferuje systematické a dlouhodobé vzdělávání pedagogů jako týmu přímo na 
pracovišti s docházkou lektorů na školu, což v letošním školním roce nebylo možné realizovat 
v takové míře, jak jsme zvyklí – prezenčně proběhlo školení - Kompetence k distančnímu 
vzdělávání platforma Teams, využívaní dalších nástrojů 

I přes omezený režim školy se někteří pedagogičtí pracovníci účastnili online školení, avšak v malém 
počtu (řadě pedagogů nevyhovuje online vzdělávání). 
 
Koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií - studium v současném personálním 
zajištění je považováno za bezpředmětné - vykonává externí pracovník a změny v ŠVP v souvislosti 
se změnou RVP bude škola realizovat od šk.roku 2022/2023. 
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10. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

10.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách 

Spolupráce školy a dalších 
subjektů 

mateřské školy, ZUŠ, ZŠ, Škoda Auto, a. s. Mladá Boleslav, SPŠ, 
Mladá Boleslav, Comfeel, občanské sdružení Spokojený domov, 
domov důchodců Modrý kámen, knihovna, Městské muzeum 

Významné akce školy 
 

▪ Vítání prvňáčků  
▪ Zápis do školy on-line 
▪ Sportovní kurz pro šesté třídy s náplní netradičních 

sportovních her, turistikou apod. 
▪ Šablony II. 
▪ Ovoce do škol (1. – 9. ročník) 

Akce k prevenci sociálně 
patologických jevů 
(6) 

▪ Zdravý životní styl (1. – 9. r.)  
▪ Zdravá škola (1. – 9. r.) 
▪ Den Země (1. – 9. r.) 
▪ Preventivní programy s o. s. Semiramis pro 4.- 9.třídy 
▪ Průkaz cyklisty (4. r. – projektový den mimo školu) 
▪ Zdravotníci – (1.-9. r. - projektový den mimo školu) 

Akce k environmentální výchově 
(3) 

▪ Sběry kaštanů 
▪ Sběry papíru 
▪ Ukliďme Česko – připojení se k celorepublikové akci 

 

10. 2 Vybrané akce školy v návaznosti na realizaci Školního vzdělávacího programu „Učíme se 
pro život“ 
Školní vzdělávací program je realizován nejen přímou vzdělávací činností, ale je zároveň vhodně 
doplněn rozličnými aktivitami – exkurzemi, besedami, výlety, projektovým vyučováním apod. Tyto 
aktivity nejen přispívají k žádoucí rozmanitosti vzdělávání, ale zároveň prohlubují a rozšiřují získané 
kompetence našich žáků. 
 
Projekty a akce určené pro žáky I. stupně 
Projekty a akce určené pro žáky I. stupně nabídly našim žáků rozmanité příležitosti k rozšíření jejich 
poznání. Plánování těchto akcí zohledňuje především jejich propojení s výukou a přínos v kontextu 
naplňování ŠVP. Vedení školy klade důraz na vyváženost akcí (sportovní, poznávací, relaxační) a 
podporuje jejich zařazování do výuky. Zároveň je třeba vyzdvihnout vysokou míru profesionality vedení 
projektů a akcí ze strany pedagogů, což přispívá ke zvyšování kvality vzdělávání.  
 
Projekty a akce určené pro žáky II. stupně 
Podobně jako na I. stupni, tak také učitelé II. stupně zařadili do výuky během školního roku celou řadu 
projektů, výletů a exkurzí. Žádoucím cílem je nabízet pravidelně našim žákům rozmanitou výuku 
podporující jejich rozvoj a následnou odbornou přípravu. 
 
Sportovní aktivity školy 
Sportovní aktivity realizované školou reflektují obecnou potřebu podpory budování pozitivních návyků 
našich dětí – vytvoření koncepce zdravého životního stylu, posílení pozitivního vztahu k pohybu a 
ke sportu, posílení schopnosti týmové spolupráce a individuální zodpovědnosti, v neposlední řadě 
vytvoření žádoucího konceptu pro využití volného času. Škola celoročně věnovala náležitou pozornost 
všem sportovním aktivitám, ať už v rámci přímé výuky nebo v rovině zájmové činnosti. 
 

Celoškolní projekty 
Celoškolní akce a projekty jsou nedílnou součástí života školy a reflektují její možnosti a potřeby. 
Podobně jako je tomu u dílčích projektů pro jednotlivé stupně, tak také celoškolní aktivity mají přispět 
k rozmanitosti vzdělávacích příležitostí a naplňování ŠVP. Přidanou hodnotou těchto aktivit je posílení 
vazby ke škole jako celku a k posilování vzájemné sounáležitosti. 
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Komentář ředitelky školy: 
Realizace výchovně vzdělávacích programů a projektů je nedílnou součástí ŠVP školy. Jejich 
prostřednictvím dochází nejen k naplňování vzdělávacích cílů (výstupů), ale zároveň i k rozšíření 
nabídky služeb, které škola připravuje pro žáky a rodiče. 
Zásadním cílem je tak vytvořit rozmanitou nabídku akcí, které mají jasně definovaný cíl.  Závěrem lze 
konstatovat, že cílem práce celého pedagogického sboru v této oblasti není jen pouhé předávání 
teoretických poznatků, ale právě realizace nadstavbových aktivit, aktivní předávání zkušeností 
pedagogů, lektorů a dalších aktérů, kteří se realizace celého programu zúčastňovali, dále pak zapojení 
prvků prožitkové pedagogiky při mimoškolních akcích, exkurze, školní výlety, sportovní kurzy, 
poznávací a pobytové zájezdy do zahraničí, zapojení žáků do mimoškolní činnosti (zájmové kroužky, 
olympiády a soutěže).Důraz je kladen na individuální přístup k žákovi, na partnerskou komunikaci a 
snahu o zapojení co největšího počtu aktérů a účastníků.  Vlivem uzavření škol se projekty realizovaly 
jen v omezené míře a vždy s ohledem na vládní nařízení. 
Absolventské práce žáků 9. tříd se v letošním školním roce neobhajovaly z důvodu uzavření škol. 

 

10. 3 Dovednostní, vědomostní a znalostní soutěže 

Zapojení žáků do těchto soutěží je jedním z nástrojů zpětné vazby o úrovni vzdělávání.  

Přehled účasti žáků školy v soutěžích a olympiádách 

Název soutěže Počet žáků 

Biologická olympiáda 4 

Matematický klokan 68 

Záložka do knihy spojuje 133 

Olympiáda v českém jazyce 16 

 

Komentář ředitelky školy: 
Pozitivním (a podporovaným jevem) je stále širší spektrum aktivit, do kterého se naši žáci zapojují. 
Bohužel i tato oblast byla omezena na minimum. 
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11. Spolupráce školy s veřejností, s organizacemi 
 

11. 1 Spolupráce školy s veřejností 

Spolek rodičů při ZŠ  

Registrace 16. 11. 1992 

Zaměření Min. dvě stanovené schůzky ročně, operativní 
kontakty, financování školních akcí 

Kontakt předseda Mgr. Jiří Bína (od 15. 9. 2015) 
326 772 321, jiri.bina@1zsmh.cz 

Školská rada Zvolena dne 1. 1. 2006 na tříleté volební období, 
v letošním školním roce proběhla 3 zasedání. 

Školní akce pro rodiče 

Třídní schůzky online,  
Školička nanečisto – ukázky vyučovacích hodin 
pro předškoláky a jejich rodiče, Vánoční 
setkávání – letos nerealizováno 

Webové stránky, Facebook, Instagram www.1zsmh.cz 

Žákovský parlament 

Škola se snaží o maximální podporu komunikace 
mezi žákem a učitelem, potažmo vedením školy 
a mezi žáky navzájem. Účinným nástrojem v této 
oblasti je plně fungující žákovský parlament. 
Bohužel s ohledem na vládní nařízení byla 
v letošním školním roce činnost žákovského 
parlamentu pozastavena. 

 
 
Spolek rodičů 
Spolek rodičů a přátel dětí školy tvoří volení zástupci jednotlivých tříd, předsedou je Mgr. Jiří Bína. 
Ve školním roce se uskutečnila jedna schůzka v měsíci září, kde se rodiče sešli s vedením školy. Spolek 
schválil finanční plán, zajímal se o aktuální situaci a aktivity školy. Podílí se na řešení některých 
problémů, spolupracuje při organizování a finančním zajišťování školních akcí. 
 
Třídní schůzky a konzultace pro rodiče  
Jsme školou otevřenou, klademe důraz na komunikaci s rodiči – k tomu využíváme především 
elektronickou žákovskou knížku, konzultační hodiny jednotlivých pedagogů i společenské akce. 
 
Školní webové stránky 
Nezapomínáme ani na další komunikační kanál – zmodernizovali jsme webové stránky školy, zde došlo 
k aktualizaci vzhledu, ale především funkčnosti. Pravidelně zde umisťujeme články a fotografie 
z jednotlivých akcí našich žáků. 
 
Publicita školy 
Je zajišťována zveřejňováním článků o aktivitách školy v místních i regionálních médiích. Vzhledem 
k množství publikovaných mediálních výstupů lze tuto oblast hodnotit jako funkční. 
 
Bakaláři 
Software, který škola používá pro vedení své agendy v oblasti pedagogické dokumentace. Vedle 
elektronických žákovských knížek a elektronické třídní knihy je možné jej využít pro vzájemnou 
komunikaci rodičů s pedagogy, přehledy plánu akcí, suplování aj. 
 

Komentář ředitelky školy: 
Fungující informační elektronický systém školy byl v rámci mimořádných opatření jedním z klíčových 
prvků pro jeho velmi úspěšný průběh. Prostřednictvím systému Bakaláři byly rodičům zasílány 
aktuální informace k provozu školy pro jednotlivá období. Vzdělávací činnost probíhala 
prostřednictvím jedné platformy od společnosti Microsoft – Teams pro celou školu. 
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11. 2 Spolupráce školy s organizacemi 

Místní mateřské školy 

Spolupráce místních mateřských škol a základní 
školy je dlouholetá. Mateřské školy docházejí 
do vyučovacích hodin 1. ročníku a naopak žáci 9. 
tříd pravidelně pořádají Mikulášský den pro děti 
z MŠ – letos nerealizováno s ohledem na vládní 
nařízení. 

Specializovaní instituce 

Škola dále spolupracuje se specializovanými 
institucemi zabývajícími se handicapovanými 
žáky, kteří jsou integrovaní na naší škole. Jsou to 
PPP v Mladé Boleslavi, SPC pro sluchově 
postižené Liberec, SPC pro zrakově postižené 
Liberec, SPC pro autismus v Praze a Věznice 
Jiřice aj. 

Město Mnichovo Hradiště 

Spolupráce se zřizovatelem, především 
s odborem školství a oddělením správy majetku 
Města MH přináší snahu o zkvalitnění zajištění 
školních služeb. 

Ostatní Spolupráce proběhla i s PČR, OSPOD, aj. 

 
 

Komentář ředitelky školy: 
Spolupráce školy s rodiči a veřejností je na velmi dobré úrovni a vzájemné vztahy se nadále prohlubují 
a zkvalitňují. Vedle formálních záležitostí (zasedání Rady školy a Spolku rodičů) rodiče někdy 
spolupracují při organizaci třídních i školních akcí (organizace výletů a exkurzí, akce zájmových 
kroužků apod.). Z pozice ředitelky školy jsem si vědoma nutnosti neustále prohlubovat vzájemnou 
spolupráci a hledat další možné inspirativní motivy, které tuto oblast zkvalitní.  
Významným přínosem v oblasti PR školy a její komunikace je stále intenzivnější využívání 
facebookového profilu školy. Díky tomuto nástroji jsme schopni aktuálně informovat veřejnost 
o běžných činnostech školy. 
Velmi cenným faktem posilujícím vztah školy k veřejnosti je prezentace školy prostřednictvím 
vlastních propagačních materiálů vydávaných k nejrůznějším příležitostem – zápis do 1. tříd, zahájení 
školního roku apod.  
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12.  Řízení školy – realizace hlavních úkolů, 
zhodnocení za školní rok 2020/2021 

 
Proces autoevaluace je cenným a nezbytným nástrojem, který nám nabízí nejen zpětnou vazbu 
o podmínkách, průběhu a výsledné kvalitě vzdělávání, ale zároveň nám tento nástroj předkládá podněty 
k dalšímu rozvoji školy ve všech jejích oblastech. V letošním školním roce byly jako priority 
autoevaluačního šetření stanoveny následující roviny: 
 

• evaluační šetření – technické vybavení během distančního vzdělávání – žáci, rodiče, 
pedagogové 

• evaluační šetření – průběh distančního vzdělávání - pedagogové 
 
V procesu autoevaluace bylo během roku použito těchto nástrojů: 
a) Dotazníkové šetření v období uzavření škol – PP, žáci a rodiče 
b) Hospitační činnost 
c) Osobní pohovory na konci roku 
e) Výsledky znalostních a dovednostních soutěží 
 
REALIZACE HLAVNÍCH ÚKOLŮ 

• výuka podle Školního vzdělávacího programu 

• budování školy jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí 

• strategický plán rozvoje školy, hodnocení a aktualizace 

• zavádění nových forem a metod do výchovně vzdělávacího procesu, práce s interaktivní tabulí  

• zapojení se do projektů a grantových programů 

• zvýšenou pozornost věnovat žákům s podpůrnými opatřeními, spolupráce s PPP a SPC 

• práce se žáky v oblasti sociálně patologických jevů 

• zaměření se na matematickou a čtenářskou gramotnost, zvýšenou pozornost věnovat 
verbálnímu projevu žáků ve všech oblastech vzdělávání 

• vytvoření pestré nabídky mimoškolních aktivit žáků – kroužky 

• účast žáků v dlouhodobých sportovních soutěžích 

• podpora žákovského parlamentu 

• vylepšení podmínek pracovního prostředí pro žáky a zaměstnance 

• úzká spolupráce s mateřskou školou 
 
Hlavní úkoly pro školní rok 2020/2021 nebyly splněny vlivem pandemie koronaviru a uzavření škol. 
 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ÚKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 
Úkoly vyplývající z dalších záměrů a trendů školy: 

• Pokračovat v práci na školním vzdělávacím programu školy, jeho úpravách, zabývat se strategií 
jeho rozvoje. Vypustit učivo a zejména se zaměřit na očekávané výstupy dané ročníkovými 
plány, které vycházejí z RVP. Soustředit se na klíčové výstupy z RVP, kterých nebylo možné 
dosáhnout v uplynulém školním roce, klást především důraz na vzdělávací obsah ČJ, CJ a 
matematiky (důsledky COVID-19). 

• Prohlubovat činnost školního poradenského pracoviště ve složení výchovný poradce, kariérový 
poradce, metodik prevence rizikového chování a školní psycholožka, s cílem poskytovat 
poradenskou pomoc rodičům, žákům i pedagogům školy, zejména v prevenci rizikového 
chování a v individuálním přístupu k potřebám žáků. 

• V rámci péče o tělesnou a duševní hygienu dětí využívat co nejvíce přírodu v okolí školy, 
zařazovat v co největší míře pobyt venku, relaxační aktivity, školy v přírodě, využít k tomu i 
náplň činnosti školní družiny i nuceného přechodu ke stravování. 

• Pokračovat v otevřenosti školy vůči veřejnosti pořádáním společných akcí. Úzce spolupracovat 
se školskou radou. 

• DVPP zaměřit na prevenci rizikového chování, péči o duševní zdraví a doplnění odborné 
kvalifikace pedagogů v této oblasti. Postupně přecházet od individuálního vzdělávání pedagogů 
k pořádání akcí pro celý pedagogický tým školy. Posilovat sebejistotu učitelů v komunikaci s 
veřejností a rodiči. 
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• I nadále věnovat pozornost propagaci práce školy v tisku, v místních novinách a dalších 
médiích, mezi rodičovskou veřejností. Cíleně se zaměřit na skupinu rodičů dětí předškolního 
věku – obnova přípravné třídy. 

• K žákům přistupovat diferencovaně. Velkou pozornost věnovat posílení socializační roviny po 
příchodu dětí do školy po uzavření škol. Prověřit citlivě rozdíly mezi žáky a postupně pracovat 
na jejich odstranění nebo minimalizaci. Nehledat to, co žáci neumí, ale najít to, co umí a na to 
navázat a rozvíjet. Pomáhat nacházet talent a předpoklady v každém z nich, respektovat jejich 
individualitu - prohloubit péči o talentované žáky, zajistit odbornou péči o žáky se zdravotním 
postižením a sociálním znevýhodněním. 

• Účinnou prevencí a dobrou spoluprací s rodiči předcházet vzniku absence. Při nutnosti 
vzdělávání na dálku upravovat plány vzdělávání a podpory. Nabídnout pomoc s technickým 
zajištěním případně nabídnout personální pomoc na dálku. Zaměření na prevenci školní 
neúspěšnosti, boj proti běžné absenci, podporu vzdělávání žáků – cizinců. 

• Učit žáky aplikovat metody a principy kritického myšlení, motivovat je k samostatnému 
uvážlivému přístupu ke sdíleným informacím. 

• Zajistit žákům pestrou nabídku mimoškolních aktivit. 

• Zapojovat se do dotačních programů a projektů. 

• Zaměřit se na kariérové poradenství a občanskou výchovu a směřovat tak výchovu a vzdělávání 
k rozvoji kognitivní, kreativní a komunikativní osobnosti žáka. 

• Podpora aktivitám žákovského parlamentu. 

• Pokračování spolupráce mateřské a základní školy. 

• Prohlubovat spolupráci s partnerskou školou v Erzhausenu a podporovat další mezinárodní 
projekty. 

• Testování klimatu sborovny, školy a tříd. 

• Zlepšovat podmínky pracovního prostředí pro žáky a zaměstnance - realizovat další opravy a 
modernizaci v budovách školy.  

  
 

Komentář ředitelky školy: 
Uplynulý školní rok hodnotíme jako velmi náročný vzhledem k situaci, která vedla k uzavření škol. 
Jsme škola, která na sobě neustále pracuje a snaží se operativně přizpůsobit aktuální situaci. Myslím 
si, že období pandemie jsme zvládli. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[30] 

 

13. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou 
školní inspekcí a další kontrolní činnost 
 

• Veřejnosprávní kontrola - audit ověření účetní závěrky. 
 
Ze zprávy nevyplynula pro školu žádná nápravná opatření a zpráva je k nahlédnutí v ředitelně školy. 
 

• Šetření ČŠI – Monitoring distančního vzdělávání 

 
 
14. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 
Projekt v rámci programu Šablony II 
Ve školním roce 2019/2020 pokračoval projekt ZŠ Sokolovská, Mnichovo Hradiště, v rámci tzv. Šablon 
II. V tomto projektu je i nadále využívána podpora ICT, vzdělávání pedagogů, projektové dny pro žáky 
aj. 
 
 
 

15. Předložené a školou realizované projekty financované 
z cizích zdrojů 
 
Přehled školou podaných a schválených grantových žádostí 
 

Název projektu Poskytovatel Výše příspěvku Stručný popis 

    

„ZŠ Sokolovská, 
Mnichovo Hradiště – 
ŠABLONY II 

MŠMT ČR 1 462 389 Finanční prostředky 
získané z tzv. Šablon II 
jsou určeny na rozvoj 
činnosti školy v oblastech – 
personální politika, aktivita 
pro žáky, vzdělávání 
pedagogického sboru 
aktivity rozvíjející metody 
výuky s využitím ICT. 

„Přírodní zahrada – ZŠ 
Mnichovo Hradiště, 
Sokolovská „ 

SFŽP ČR 363 341 Projekt řeší úpravu 
stávajících venkovních 
pozemků areálu základní 
školy v souladu se ŠVP a 
jeho průřezovým tématem 
Environmentální výchova.  

Celkem  1 825 730,-  

 
 
 

 
Komentář ředitelky školy: 
Dlouhodobým cílem grantové politiky školy je získat dostatečné množství finančních prostředků 
na zajištěních aktivit a projektů školy. Zároveň vedení školy aktivně vyhledává příležitosti, které 
přináší i zásadní přidanou hodnotu – rozvoj a zkvalitňování procesu výchovy a vzdělávání. 
Bohužel, vlivem pandemie COVID 19 se řada grantových vízem neotevřela a hledání sponzorů se 
nám ztížilo. 
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16. Přehled o poskytnutých informacích 
 
Ve školním roce 2019/2020 na základě zákona č. 106/1999 Sb. a podle směrnice ředitelky k naplnění 
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ze dne 1. 9. 2018 nebyla vyžádána 
informace nad rámec informací zveřejněných vyvěšením nebo umístěním na webovou adresu 
www.1zsmh.cz. 
 
Za období roku  2020 nebyl zaznamenán žádný únik osobních údajů a nebyla podána subjektem údajů 
žádná žádost o informace o zpracování, opravu, výmaz a ani vznesení námitky proti zpracování 
osobních údajů. Noví zaměstnanci školy jsou poučeni o směrnici k GDPR a stávajícím zaměstnancům 
je dodržování pravidel připomínáno. 
 
 
 

17. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení. 
 
Škola se nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 
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18. Základní údaje o hospodaření školy 
 

18.1 Rozpočet školy      

      
 

Rozpočet školy na rok 2021   

    

    

  Celkem Z toho 

    KÚ, ref. školství Zřizovatel 

investice 0 0 0 

neinvestiční náklady, z 
toho:     

náklady na platy 23 661 572 23 661 572 0 

OPPP 137 520 137 520 0 

zákonné odvody 8 044 094 8 044 094 0 

FKSP 473 231 473 231 0 

učebnice, pomůcky 838 200 838 200 0 

ostatní provozní výdaje 2 360 000 290 000 2 070 000 

služby, cestovné atd. 1 150 000 70 000 1 080 000 

DVPP 20 000 20 000 0 
 

Celkem 36 684 617 33 534 617 3 150 000 
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18.2 Příjmy školy, SRŠ      
 
 
   

Příjmy ve školním roce 2020–2021 
 

  09 - 12/2020 01 - 08/2021 
celkem za 
školní rok 

Školné - ŠD 298 150 - 69 750 228 400 

Příspěvky SRŠ 113 200 27 950 141 150 

Sponzoři 0 0 0 

Ostatní 5 739 2 980 8 719 

VHČ 30 000 - 15 200 14 800 

Příjmy celkem    
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Sdružení rodičů školy, školní rok 2020–2021 
 

Příjmy od rodičů 141 150,00     
Ostatní příjmy 54 792,00 za: 

Celkem příjmy 195 942,00 sběry papíru, bylin 18 442,00 

   sběr kaštanů 4 500,00 

   jízdné + vstupné 31 850,00 

   vánoční jarmark 0,00 

    jiné 0,00 

Plánované výdaje 269 740,00 za: 

   LVK 20 800,00 

   SK 5 000,00 

  LVZ 1. st. 20 000,00 

  škola v přírodě 4 500,00 

   DD, SD, ŠKV 18 940,00 

   reprezentace 15 000,00 

   Jízdné – plavání 15 000,00 

   jízdné KMD  I. st. 7 500,00 

   jízdné KMD II. st. 12 000,00 

   ostatní jízdné 19 000,00 

   odměny – konec školního roku 9 000,00 

   odměny jiné 14 000,00 

   Květiny 1. 9., 30. 6. 3 000,00 

   vánoční ladění 15 000,00 

   exkurze 1. - 9. tř. 22 000,00 

   sportovci školy 6 000,00 

   jednodenní zájezd 8. a 9. tř. 17 000,00 

   razítka 1. r. 5 000,00 

  kulturní akce 15 000,00 

  KMD 22 000,00 

  jiné 4 000,00 

Skutečné výdaje 59 672,73 za:  

  
 
LVK 0,00 

  SK 4 400,00 

  škola v přírodě 0,00 

   DD, SD, ŠKV 15 785,00 

  exkurze 1. – 9. tř. 5 000,00 

   jízdné - plavání 0,00 

   jízdné KMD 1. st. 2 178,00 

   jízdné KMD 2. st. 0,00 

  jízdné LVZ 1. st. 0,00 

  jízdné Úřad práce 0,00 

  jízdné – jednodenní zájezd 0,00 

  jízdné – ostatní (soutěže…) 0,00 

   odměny – konec školního roku 0,00 

   odměny, sběry, reprezentace 1 813,00 

   KMD předplatné 22 050,00 

   květiny 1. 9., 30. 6. 1 800,00 

   vánoční ladění 0,00 

  kulturní a sportovní akce - jízdné 0,00 

  razítka 1. r. 6389,00 
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18.3 Výdaje školy       

    v Kč 

       

Výdaje školy v r. 2020, do 31. 8. 2021     

       

       

  Celkem Z toho Celkem  Z toho 

  v roce MŠMT Zřizovatel k MŠMT Zřizovatel 

  2020 KÚ   31. 8. 2021 KÚ 
 

  0 0 0  0   0 

celkem 32 286 861 28 764 794 3 522 067 16 865 571 15 233 558 1 632 013 

z toho:       

náklady na 
platy 20 176 179 20 176 179 0 10 748 742 10 748 742 0 

OON 165 000 165 000 0 254 560 254 560 0 

odvody na 
pojistné 6 818 168 6 818 168 0 3 736 499 3 736 499 0 

odvody na 
FKSP 405 721 405 721 0 216 641 216 641 0 

učebnice a uč. 
pomůcky 448 280 405 825 42 455 136 689 130 790 6 624 

ostatní provoz 2 693 854 737 900 1 955 954 890 296 130 790 759 506 

služby, 
cestovné 1 559 119 35 461 1 523 658 860 883 0 860 883 

DVPP 20 540 20 540 0  21 261 16 261 5 000 

 

EU – šablony II 240 150 --- --- 874 654 --- --- 

EU – šablony III 0 --- --- 36 750 --- --- 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



[36] 

 

 
 
 
 
Výroční zprávu schválila dne 15. 9. 2021                                                    

……………………………… 
Mgr. Eva Hajzlerová 

ředitelka školy  
 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
Školská rada schválila výroční zprávu na svém jednání dne 22. 9. 2021 
         ……………………………… 
Mgr. Jiří Bína 

předseda ŠR  
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- energetické vyúčtování 

- Rozpohybuj školu – Oběhněme společně Zemi 
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Příloha č. 1 

 

Závěrečná zpráva školního metodika prevence za rok 2020/2021 
 

1) Vyhodnocení priorit školního roku 2020/2021 

 

Efektivní vedení třídnických hodin (materiální a didaktická podpora, hospitace ze strany vedení, 

prohloubení spolupráce mezi pedagogy při sdílení dobré praxe, zapojení metodika prevence do třídnických 

hodin) 

- revize sborníků aktivit v třídnických hodinách, třídnické hodiny i v průběhu distanční výuky 

- tvorba uceleného systému aktivit pro žáky 1. stupně zaměřené na spolupráci, komunikaci a budování 

dobrého třídního klimatu, pro 2. stupeň zaměření na počítačovou a mediální gramotnost, online 

bezpečnost 

- náplň práce jednotlivých učitelů v třídnických hodinách je k dispozici u vedení školy 

- vedení třídnických hodin metodikem prevence a školní psycholožkou ve spolupráci s třídním učitelem 

Výuka předmětu Výchova ke zdraví metodikem prevence 

- proběhlo – metodik prevence měl možnost poznat žáky jednotlivých tříd 

Zajištění školního psychologa 

- školní psycholožka na škole působí každé pondělí od 8:00 do 14:00 

Úzká spolupráce se SEMIRAMIS (dlouhodobý preventivní program pro žáky 4. - 9. ročníku) 

- všechny plánované bloky dlouhodobé primární prevence se podařilo uskutečnit ve škole  

- navázání spolupráce i v dalších preventivních aktivitách a programech 

 Uspořádání programu pro rodiče zaměřeného na online bezpečnost 

- tyto akce se z důvodu nepříznivé pandemické situace neuskutečnily 

Revize dlouhodobé primární prevence pro žáky 1. až 3. ročníku 

- preventivní programy „Normální je nekouřit, Kočičí zahrada“ budou v příštím školním roce nahrazeny 

uceleným systémem preventivních aktivit (i s pracovními listy – zakládání do portfolia žáka) 

 

2) Plnění cílů preventivního programu školy 

 

Učitelé plnili cíle preventivního programu ve svých předmětech, vedli je ke zdravému sebevědomí, rozvíjeli 

sociální kompetence, vedli je ke zdravému sebevědomí a sebehodnocení, posilovali komunikační dovednosti a 

vytvářeli kladné vztahy mezi žáky i učiteli ve třídě. 

 Z důvodu nepříznivé pandemické situace a distanční výuky nebyly otevřeny zájmové kroužky. V online podobě 

proběhl kroužek zaměřený na přípravu na přijímací zkoušky z matematiky. Na začátku září se uskutečnil sportovní 

kurz pro žáky 6. ročníku. Dále byly zrušeny plánované školní i mimoškolní akce, výjezdy. Nadále se zvyšuje 

informovanost učitelů v oblasti primární prevence (nástěnka, složka na disku učitel…). Úspěšné pokračují 

třídnické hodiny 1x14 dní (rozvoj zdravého třídního kolektivu, materiální a didaktická podpora ze strany školního 

poradenského pracoviště, kontrola ze strany vedení), které probíhaly v průběhu distanční výuky i v online podobě. 

Při distanční výuce škola žákům nabídla sportovní výzvy – „Společně oběhneme Zemi, Ranní ptáče, Geocaching“. 

Všechny výzvy byly zaměřené na motivaci žáků i učitelů ke zdravému pohybu, jakožto základ psychické a fyzické 

kondice. 
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3) Analýza současného stavu 

 
V průběhu roku byla k dispozici pro členy školního poradenského pracoviště místnost, ve které probíhaly jednání 

se žáky a rodiči, konzultace s učiteli a mezi členy školního poradenského pracoviště s vedením školy. Dále je zde 

soustředěna veškerá dokumentace. Členy jsou Bc. Nikola Součková – výchovný poradce, Mgr. Hana Kořínková 

– výchovný poradce pro budoucí povolání, Mgr. Martin Medlík – školní metodik prevence, Bc. Aneta Pavlatová 

– školní psycholožka. V praxi se osvědčily měsíční výkazy práce v třídnických hodinách a záznamy jednání 

pedagogů s rodiči. Vedení školy se aktivně podílí při řešení problémů u žáků. Třídní učitelé do třídnických hodin 

více zapojují preventivní aktivity a hry na úkor administrativy a organizačních záležitostí. Snahou metodika 

prevence je poskytnout materiální a didaktickou podporu při realizaci třídnických hodin. Po návratu dětí 

z distanční výuky narostly problémy ve vztazích mezi žáky. V některých třídách budou na začátku školního roku 

stanovena striktní pravidla chování ve výuce i o přestávkách. V případě porušení bude třídní učitel postupovat dle 

sankčního řádu školy.  

 

V průběhu roku jsme řešili a popřípadě byly provedeny záznamy z jednání: 

• špatné vztahy mezi žáky (potyčky, slovní napadání, vysmívání apod.) – častý jev, řeší třídní učitel ve 

spolupráci se školním poradenským pracovištěm – volba postupu při řešení  

a následující práce s třídním kolektivem, postih dle sankčního řádu, popř. doporučení k návštěvě 

psychologa, navázání spolupráce s rodiči 

• pořizování audiovizuálních nahrávek v průběhu výuky a následné šíření přes sociální sítě (2x) – 

opatření dle sankčního řadu, rodiče vyrozuměni 

• vandalismus (dveře, lavice, skříňky, WC apod.) – snaha o nápravu škody před finanční náhradou, opatření 

dle sankčního řádu školy či domluvou na prvním stupni  

• kouření cigaret v prostorách školy u žáků 9. ročníku – osvěta, informování rodičů, postih dle sankčního 

řádu  

• vaporizér ve škole (2x) - řešeno dle sankčního řádu, vaporizér předán rodiči, osvěta 

• záškoláctví (4x) – řešeno s rodiči, nastavení pravidel omlouvání, součinnost s OSPOD 

• dlouhodobé špatné vztahy mezi žáky třídy 6.B,  od nového školního roku striktní nastavení pravidel a 

sankcí v případě nedodržování, užší spolupráce třídního učitele se školním metodikem 

 

4) Besedy, preventivní programy, přednášky 

 

• Základem dlouhodobé primární prevence rizikového chování zůstává působení SEMIRAMIS ve 4. – 9. 

ročníku (prosinec, duben-červen) 

• Zdravá 5 pro žáky 1. stupně (září-říjen) 

• Dopravní výchova pro žáky 4. ročníku - bezpečná jízda, pravidla silničního provozu, jízda na kole na 

dopravním hřišti (září - říjen) 

• Zdravotnický kurz pro všechny ročníky – teorie i praktický nácvik (červen) 

 

5) Školení, semináře, konference 

 

• Online setkání školních metodiků prevence zajišťující SEMIRAMIS (prosinec) 
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6) Priority pro školní rok 2020/2021 

 

• Efektivní vedení třídnických hodin (uvedení nového systému preventivních aktivit jakožto součást 

portfolia žáka, prohloubení spolupráce mezi pedagogy při sdílení dobré praxe, zapojení metodika 

prevence a školní psycholožky do třídnických hodin) 

• Uspořádání programu pro rodiče zaměřeného na online bezpečnost 

• Úzká spolupráce se SEMIRAMIS (dlouhodobý preventivní program pro žáky 4. - 9. ročníku) 

• Pokračování spolupráce mezi školní psycholožkou a metodikem prevence  

• Revize pravidel chování ve třídách s častějším výskytem rizikového chování a nastavení sankcí 

v případě jejich nedodržování 

• Zavedení dlouhodobé a systematické primární prevence u 1. – 3. ročníku v průběhu třídnických hodin 

dle nápadníku preventivních aktivit (vytvořeno školní psycholožkou) 

 
 
 

 

 

 

 

Mgr. Martin Medlík, školní metodik prevence 
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Příloha č. 2 
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Příloha č. 3 
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Příloha č. 4 
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Příloha č. 5 

 

Z A H A J O V A C Í  L I S T  Základní školy v Sokolovské ulici 

 

pro školní rok 2020 – 2021 

 

     Vedení školy: ředitelka: Mgr. Eva Hajzlerová, OV 

zástupce ředitelky: Mgr. Aleš Krejčík, TV, SZ 

vedoucí školní družiny: Andrea Vobořilová 

ekonomka školy:  Dana Kubíčková 

      Učitelé 

0. P Mgr. Šárka Coufalová, spec. ped.   

1. A Mgr. Soňa Myšková, 1. st  

1. B Mgr. Martina Hrdinová, 1. st.  

1. C Němečková Kateřina, 1. st.  

2. A Mgr. Petra Andeltová, 1. st.  

2. B Mgr. Radka Bugnová, 1. st.  

3. A Mgr. Jiří Bína, 1. st.  

3. B Mgr. Petra Kašparová, 1. st.  

3. C Mgr. Bártičková Ivana, 1. st.  

4. A Mgr. Tereza Sáblová, 1. st.  

4. B Mgr. Iva Hanzlíková, 1. st.  

4. C Mgr. Yvona Nedomová, 1. st.  

5. A Mgr. Pavla Hozmanová, 1. st.  

5. B Mgr. Silvie Berežná, 1. st. Mgr. Daniel Čermák, M, D, OV, IT, SM 

5. C Mgr. Kalistová Markéta, 1. st. Jaroslava Doubravská, PČ, PČV 

6. A Mgr. Hana Kořínková, NJ, D, Do, MeV, PČ Mgr. Eva Hnízdilová, ČJ, AJ, NJ, SČJ 

6. B Mgr. Petra Hadravová, Př, TV, ZTV, PČ Mgr. Michaela Knížková, AJ 

7. A Mgr. Petr Koťátko, TV, F, Z, VZ Mgr. Lukáš Plesar, AJ, IT, PČ 

7. B Mgr. Eva Erlebachová, M, NJ, HV, VV, PČ Mgr. Veronika Sluková, Ch, Z, SVI,  SCh, PČ 

8. A Mgr. Martin Medlík, M, Z, PČ, VZ Mgr. Marcela Šnajdrová, AJ 

8. B Mgr. Marcela Zahrádková, ČJ, VV Jakub Štěpánek, TV, ZTV 

9. A Mgr. Petr Novotný, AJ, HV Mgr. Renata Vacková, ČJ, NJ 

9. B Mgr. Aleš Krejčík, TV, SZ   

    

     Asistent pedagoga Mgr. Eva Erlebachová, Jitka Kloučková, Mgr. Lukáš Plesar, 

Jiřina Reiterová, Eva Rejzková, Markéta Salabová, DiS. 

     Výchovné poradkyně Mgr. Hana Kořínková (volba povolání) 

 Bc. Nikola Součková (IVP poradenství) 

     Metodik prevence Mgr. Martin Medlík 

     Školní družina Andrea Vobořilová, Iveta Jaňaková, Jitka Kloučková, Šárka 

Kollárová, Jiřina Reiterová, Eva Rejzková, Hana Rejzková, Markéta 

Salabová, DiS. 

     Školník Luboš Razák 

     Úsek úklidu L. Csonková, E. Míšková, Š. Šturmová, Al. Šumová 

     Sdružení rodičů školy Mgr. Jiří Bína 

     Rada školy Mgr. Petr Koťátko, Bc. Edita Řezáčová, Petr Toman 
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    Telefonujte na správná čísla 

Sekretariát 326 772 321 webové stránky: www.1zsmh.cz 

Ředitelna 326 772 526 ☺ e-maily:  

Pavilon, Školní družina 326 772 514 sekretariát skola@1zsmh.cz 

ŠD v hlavní budově 608 106 420 ředitelka eva.hajzlerova@1zsmh.cz 

BIOS 313 100 575 zástupce ales.krejcik@1zsmh.cz 

Školní jídelna, kancelář 326 771 060 učitelé jmeno.prijmeni@1zsmh.cz 
 

      Pravidelné vyučovací hodiny 

1. 7.55 – 8.40 

2. 8.50 – 9.35 

pohybová přestávka pro 1. stupeň 

3. 9.55 – 10.40  

pohybová přestávka pro 2. stupeň 

4. 11.00 – 11.45 

5. 11.55 – 12.40 

6. 12.50 – 13.35 

 13.35 – 14.05                                          odpolední pauza 

7. 14.05 – 14.50 
 

      Uvolňování, omlouvání 

Nepřítomnost dítěte ve škole omlouvají rodiče nejpozději do tří dnů. 

Na jeden den může žáka ze závažných důvodů uvolnit třídní učitel, o uvolnění na delší dobu žádají 

rodiče v  d o s t a t e č n é m předstihu ředitelku školy. 
 

      Prázdniny ve školním roce 

Období školního vyučování trvá od úterý 1. září 2020 do středy 30. června 2021 

Prázdniny: 

 PODZIMNÍ: čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020 

 VÁNOČNÍ: středy 23. prosince 2020 až neděle 3. ledna 2021 

 vyučování začíná v pondělí 4. ledna 2021 

ukončení vyučování v prvním pololetí ve čtvrtek 28. ledna 2021 

 POLOLETNÍ: pátek 29. ledna 2021 

 JARNÍ: 8. až 14. února 2021 

 VELIKONOČNÍ: čtvrtek 1. dubna a pátek 2. dubna 2021 

 HLAVNÍ od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021 

Ředitelská 

volna: 

pondělí 16. listopadu 2020 

pondělí a úterý 21. a 22. prosince 2020 

Školní rok bude ukončen ve středu 30. června 2021 

Zahájení školní výuky dalšího školního roku ve středu 1. září 2021 
 

     Určitě nás čekají tyto akce 

Vítání prvňáčků, Drakiáda, Mikulášská nadílka, Vánoční ladění s vánočním jarmarkem, dny 

otevřených dveří před zápisem dětí do 1. tříd, Velikonoce, Dětský den, Diplomka 9. tříd, Sportovní 

den, Loučení s devátými třídami, soutěž o nejlepší sportovce školy, Klub mladých diváků pro žáky 

1. stupně v Mladé Boleslavi a žáky 2. stupně v Praze, plavecký výcvik na 1. st., sportovně adaptační 

kurz 6. tříd, lyžařský výcvik na 1. stupni a lyžařský výcvik 7. ročníku, jednodenní zájezdy pro 8. a 9. 

třídy, zahraniční zájezdy,… 
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