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Výroční zpráva o činnosti základní školy, zpracovaná za období školního roku 2021/2022 (s výjimkou 

základních údajů o hospodaření školy), je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů a vyhláškou č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních 

zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění. 
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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 do 30. 06. 2022,  
od 01. 07. 2022 Mgr. Veronika Sluková 

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 13 13 

1. stupeň ZŠ 13 296 22,8 

2. stupeň ZŠ 9 217 24,1 

Školní družina 8 198 27,8 

 

Komentář ředitelky školy: 
Nový školní rok byl ihned od svého počátku výrazně ovlivněn ze strany státních úřadů (MŠMT, 
Ministerstvo zdravotnictví, Vláda ČR) různými preventivními opatřeními, které měly prioritně sloužit k 
ochraně obyvatelstva a prevenci rozšíření onemocnění COVID-19. 
Veškerá tato opatření v různých podobách trvala až do zimy 2022 a ve svém výsledku měla vždy 
restriktivní dopad na průběh vzdělávání a celkový chod školy – neustálé karantény dětí, tříd, 
pedagogů. 
Obsah některých centrálně vydaných dokumentů budil u rodičovské veřejnosti i pedagogů údiv, 
mnohdy i nepochopení. Realita existence některých kontraverzních opatření však nemohla znamenat 
jejich neplnění ze strany školy. 
Uvedená kapacita odpovídá zápisu, který je dlouhodobě uveden v Rejstříku škol a školských zařízení. 
Uvedené hodnoty jsou pro školu závazné pouze v tom smyslu, že nemohou být překročeny. Jiný 
význam nemají. Není cílem vedení školy dostat se na tato čísla, např. mít více jak 
640 žáků atd. 
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1. 5 Materiálně technické podmínky školy 

Učebny, herny 

27 učeben 
Všechny učebny byly ve školním roce 2021/2022 
obsazeny a jako kmenové třídy musely sloužit i 
odborné učebny. Zejména při výuce dělených 
předmětů byly užity i prostory, které nebyly k 
tomuto účelu z různých důvodů vhodné. I nadále 
platí, že celkový počet tříd je nedostatečný a 
prostorově neodpovídají množství žáků, kteří se 
zde každodenně pohybují.  
Aktivity mimo vyučování nemají vůbec své vlastní 
Prostory. 
Chodba v NB je i nadále využívána nejen jako 
prostor školní družiny, ale během dopoledne 
slouží i k výuce, přestože její prostory nejsou pro 
výuku optimální.  
Velmi intenzivně město zpracovává projekt na 
vybudování učeben nad krčkem – žádost by měla 
býti podána IROPU na podzim 2022. 

z toho: odborné pracovny 

1 počítačová 
1 keramická dílna 
1 dílny pro pracovní činnosti 
1 školní kuchyňka 
1 fyzika/chemie 
1 matematika 
1 cizí jazyk 
1 multifunkční učebna na 1. stupni 

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště 

Chanos – relaxační areál na školní zahradě 
školního pozemku, 1 travnaté hřiště, 1 vzduchová 
trampolína, herní prvky,  
NB + SB 
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 vyžití umožňuje sportovní hala BIOS 
(samostatná správní jednotka MěÚ) a 
víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem 
u NB, které je dopoledne využívané v hodinách 
tělesné výchovy, odpoledne školní družinou. 
BIOS je standardně vybaven tělocvičným 
nářadím a pomůckami. 

Dílny a pozemky 1 dílna, 1 pozemek 

Žákovský nábytek průběžně obnovován 

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, 
sportovním nářadím apod. 

Potřeba obnovy a rozšíření vzhledem k velkému 
nárůstu počtu žáků. 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 
Téměř většina kabinetů je vybavena původním 
nábytkem, tedy více jak 25 let starý. Tomu 
odpovídá jeho vizuální i technický stav. 

Vybavení učeben  

Skoro ve všech prostorách nové budovy je 
zastaralý školní nábytek – mimo lavic a židlí. 
Podstatně lépe je nábytkem vybaven 2. stupeň, a 
to díky projektu Rekonstrukce odborných učeben 
IROP – 3 učebny. 
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Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 
technikou 

Většina kmenových tříd i odborných učeben je 
v nové a ve staré budově školy  vybavena 
interaktivní tabulí s dataprojektorem nebo 
interaktivním dataprojektor s promítací plochou. 
Všechny učebny umožňují internetové připojení.  
V Chanosu nelze umístit závěsné interaktivní 
tabule ve třídách vzhledem k nosnosti stěn 
budovy a není zde bezdrátové připojení, pouze 
pevný kabel. Vše je řešeno pomocí mobilní 
interaktivní tabule. 
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 ředitelna 
školy (malba, podlaha, stropní část včetně světel) 
učebna č. 112, kde bylo položeno nové lino. 
V průběhu roku došlo opakovaně k havárii 
vodovodního potrubí v prostorách skladu, což 
bylo na začátku prázdnin opraveno. 
 

 
Komentář ředitelky školy: 
Budovy školního areálu jsou ve stavu odpovídajícímu jejich stáří a realizovaným průběžným 
rekonstrukcím a opravám. 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. 
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. 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. 

 
1. 6 Údaje o školské radě ve školním roce 2021 – 2022 

Datum zřízení  1. 1. 2006 

Počet členů 3 

Členové školské rady Mgr. Jiří Bína – zástupce zaměstnanců školy (předseda ŠR) 

 Petr Toman – zástupce z řad rodičů 

 Mgr. Edita Řezáčová – zástupce za zřizovatele 

 
Komentář ředitelky školy: 
Na škole pracuje tříčlenná školská rada zřízená podle § 167 zákona 561/2004 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a vykonávající činnost podle § 168 zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů. Členové školské rady jsou voleni na tříleté období. Školská rada se schází minimálně 
dvakrát v průběhu školního roku, popřípadě dle potřeby. Školská rada zve na svá jednání ředitelku 
školy, společně konzultují výsledky a další směřování školy a projednávají příslušné dokumenty. 
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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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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3. Vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu 
 

Charakteristika ŠVP: 
Škola pokračuje v tradici základní školy s rozšířenou výukou tělesné výchovy-Této tendenci odpovídá i 
školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Ve školním roce 2021/2022 probíhala ve všech 
ročnících výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – Učíme se pro život. 
Učivo ze ŠVP bylo rozpracováno do ročních tematických plánů s ohledem na naplňování vzdělávacích 
cílů jednotlivých předmětů. 
Hlavními cíli školního vzdělávacího programu jsou výchova v duchu zdravého životního stylu, důsledná 
prevence sociálně – patologických jevů a kvalitní příprava žáků na přijímací zkoušky na střední školy i 
víceletá gymnázia. 
Důraz ve výuce je kladen na základní trivium, rozvoj tělesné zdatnosti dětí, jejich kulturní rozvoj a 
formování pozitivních osobnostních a mravních vlastností. Při dosahování cílů základního vzdělávání 
zohledňujeme potřeby a možnosti každého jedince. Zvýšená pozornost je věnována také žákům se 
speciálními vzdělávacími potřebami.  
Důležitým znakem školního vzdělávacího programu je otevřenost školy všem dětem, jejich zákonným 
zástupcům i širší veřejnosti. Tomu je přizpůsoben jak obsah vzdělávání, tak přístup pedagogů k žákům 
a respektování jejich osobností a individuálních zájmů a potřeb. Pojetí vzdělávacího programu počítá i 
s moderními vzdělávacími metodami ve výuce, včetně využití digitálních technologií, počítačové 
učebny. V každé učebně je k dispozici osobní počítač pro vedení pedagogické dokumentace a k využití 
v rámci vyučování. 
Již tradičně se žáci od prvního ročníku povinně učí anglickému jazyku. Třídní kolektivy jsou děleny do 
menších studijních skupin a každému dítěti je možné věnovat maximální pozornost. 
Další cizí jazyk se žáci začínají učit od 7. ročníku (s dotací tři vyučovací hodiny týdně v 7., 8. a 9. 
ročníku). Ve školním roce 2021/2022 byly otevřeny skupiny jazyka německého. 
Povinně volitelné předměty jsou podle školního vzdělávacího programu realizované v 6., 7., 8. a 9. 
ročníku. Předměty cvičení z českého jazyka a cvičení z matematiky byly ve školním roce 2021/2022 
koncipovány tak, aby umožnily prohloubení znalostí a dovedností z českého jazyka a matematiky a 
intenzivní přípravu na přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia. 
Cílem povinně volitelného předmětu sportovní hry je rozvoj žáka po stránce sportovní, zdravotní, 
sociální i výchovné a nabídka sportovního vyžití se zaměřením na míčové hry, nové a netradiční sporty. 
Průřezová témata jsou v ŠVP realizována formou integrace jejich tematických okruhů do vzdělávacího 
obsahu jednotlivých předmětů. 
Také praktikování zdravého životního stylu a upřednostnění aktivního života před pouhým pasivním 
prožíváním se řadí mezi naše priority. Prevence rizikového chování a nezbytná osvěta vyplývá z 
Preventivního programu školy, ale zároveň je pevně začleněna i do školního vzdělávacího programu. 
I ve školním roce 2021/2022 probíhala ve škole intenzivní činnost školní psycholožky, metodika 
prevence a výchovné poradkyně. 
Mezi tradiční snahy školy patří poskytnout žákům širokou nabídku volnočasových aktivit.  
Účinnost školního vzdělávacího programu je pravidelně vyhodnocována zadáváním kontrolních a 
srovnávacích prací a testováním našich žáků. 
V souladu se školním vzdělávacím programem vedeme žáky k získávání kompetencí pro život, 
pomáháme jim poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je 
spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. 
 
Zhodnocení ŠVP: 
Naplňování ŠVP ovlivněné pandemií covid19 bylo na konci školního roku vyhodnoceno v rámci 
předmětových týmů. Obecně lze říci, že žádné obsahy učiva a kompetence nebyly zcela vypuštěny. 
Vzdělávací cíle školy a jejich naplňování jsou ověřovány i v rámci obhajob závěrečných prací žáků 9. 
ročníku. Došlo k částečnému naplnění standardu vzájemných hospitací učitelů (cca 98 % pedagogů 
navštívilo výuku svého kolegy); jedná se o jednu z nejlepších forem poznávání a slaďování výukových 
metod, proto v nich budeme pokračovat. Školní rok 2021/2022 byl také ve znamení opakovaného 
testování externími evaluátory (ČŠI). 
Učební plán zůstal zachován dle potřeb a požadavků vyplývajících z potřeb žáků a organizačních 
možností školy.  
Od 1. 9. 2021 jsme pokračovali v realizaci třídnických hodin 1 X 14 dní (mimo učební plán, není 
součásti ŠVP). Na náplni třídnických hodin spolupracovali TU s metodikem prevence Mgr. Martinem 
Medlíkem a školní psycholožkou. Hodiny byly zaměřené na klima tříd, na podporu duševního zdraví 
dětí 
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3. 1 Péče o volný čas žáků 
 

Zájmové kroužky Počet zařazených žáků  

Florbal (3 oddělení) 67 

Počítačový kroužek 15 

Veselá věda 26 

Keramika (4 oddělení) 35 

Zážitkovo - turistický 18 

Hravá angličtina 29 

Včelařský 7 

Bubnování 7 

Příprava na přijímací zkoušky z 
matematiky  12 

Florbal (3 oddělení) 67 

Počítačový kroužek 15 

Veselá věda 26 

Keramika (4 oddělení) 35 

 

Komentář ředitelky školy: 
Školní vzdělávací program doplňují i kroužky, které posilují vzdělávací obsah i osvojování klíčových 
kompetencí. Vedení školy se nadále snaží vytvářet příznivé podmínky pro oblast volnočasového 
vzdělávání - nabízet širokou škálu aktivit pro žáky školy. 
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4. Personální údaje 
 

4. 1 Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem 49 

 

Počet učitelů ZŠ 26 pedagogů s plným úvazkem 
7 pedagogů s částečným úvazkem 
7 asistentů pedagoga s částečným úvazkem 

Počet pedagogických pracovníků přepočtených na úvazky: 33,95 

 

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

Počet 8 pedagogických pracovníků školní družiny přepočtených na úvazky: 5,73 

 

Počet správních zaměstnanců 1 ekonomka 
1 školník 
4 uklízečky s plným úvazkem   

Počet 6 provozních pracovníků přepočtených na úvazky: 6 

 

4. 2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků  

Odborná kvalifikace % 

Učitelé 1. stupně 92,3 

Učitelé 2. stupně 89,5 

Vychovatelky ŠD 87,5 

Asistent pedagoga 100 

 
 

Komentář ředitelky školy: 
Pedagogičtí zaměstnanci: 
Personální obsazení školy je rozčleněné podle organizačního systému řízení. 
Složení pedagogického sboru se nám změnilo, a to z důvodu odchodu 1 kolegyně na MD. Její pozice 
se podařilo obsadit ještě před jejich odchodem. 
Výchovně vzdělávací proces zajišťuje 40 pedagogických pracovníků. Pedagogičtí pracovníci se 
soustřeďují v užších vzdělávacích týmech (ročníkových nebo oborových), ve kterých si pravidelně 
vyměňují zkušenosti, vyhodnocují školní vzdělávací program a plánují výuku. 
Počty zaměstnanců nezahrnují pracovníky na DPP a DPČ, někteří pracují se školou dlouhodobě 
a nejsou pouze krátkodobou výpomocí. 
Pedagogičtí pracovníci bez odborné kvalifikace si doplňují potřebné vzdělání dle požadavků zákona 
o pedagogických pracovnících, nebo je na ně uplatněna výjimka z tohoto zákona. 
 
Asistent pedagoga 
Tým asistentů pedagoga je dlouhodobě stabilní. Celkem byla zajištěna podpora pro 7 žáků v rozsahu 
85 hod týdně ve formě pedagogické asistence. Personální doplňování je odvislé od aktuálního stavu 
podpůrných opatření našich žáků. 
 
Nepedagogičtí zaměstnanci 
V průběhu roku muselo vedení školy hledat náhradu za dlouhodobou nemoc správního zaměstnance. 
I přes náročnou situaci na trhu práce se tato pozice podařila obsadit, čímž byl zajištěn chod školy. 
 
 
 



[12] 

 

Priority vedení školy pro školní rok 2022/2023 v oblasti zaměstnanosti školy: 
1. Úspěšné začlenění nových kolegů do pedagogického sboru a podpora jejich adaptace na 

prostředí školy 
2. Hledání zdrojů pro další financování nově vytvořených pracovních pozic 
3. Podpora dalšího vzdělávání pedagogických i provozních zaměstnanců školy 
4. Zajištění spolupráce s vysokými školami v oblasti přípravy studentů učitelství. 
5. Efektivní nastavení inkluzivních opatření, zejména v oblasti spolupráce pedagogů a asistentek 

pedagoga. 
6. Zvýšení kvality vedení týmu, zvýšení efektivity komunikace mezi vedením školy a zaměstnanci 

školy. 
7. Vytvářet podmínky pro efektivní systém DVPP vedoucí ke zvýšení odborných kompetencí 

pedagogických pracovníků. 
8. Eliminovat rizika spojená s možným odchodem pedagogických i nepedagogických pracovníků. 
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5. Žáci 
 

5. 1 Celkový přehled počtu žáků ve školním roce 2021–2022 k 30. 6. 2022 

 

Třída A B C A + B + C celkem 

  CH D ∑ CH D ∑ CH D ∑  

0. 5 8 13 0 0 0 0 0 0 13 

1. 9 9 18 9 14 23 0 0 0 41 

2. 11 12 23 13 10 23 10 12 22 68 

3. 14 13 27 13 14 27 0 0 0 54 

4. 9 11 20 8 14 22 11 10 21 63 

5. 10 14 21 11 13 24 6 13 22 70 

I. stupeň celkem 53 59 112 45 65 119 30 35 65 296 + 13 PT 

6. 12 12 24 13 13 26 12 13 25 75 

7. 12 11 23 12 11 22 0 0 0 45 

8. 15 14 29 14 15 29 0 0 0 58 

9. 9 12 21 10 8 18 0 0 0 39 

II. stupeň celkem 48 49 97 49 47 96 12 13 25 217 

ZŠ celkem 526 

 

Vysvětlivky: 

• CH - chlapci  D - dívky  ∑ - celkem 

 

5. 2 Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2022–2023 

počet prvních tříd počet dětí přijatých 
do prvních tříd 

počet odkladů 
pro školní rok 
2022–2023 

3 67 17 

 

5. 3 Zvláštní zápis LEX UKRAJINA pro školní rok 2022–2023 

počet zápisových lístků počet žáků přijatých ke 
vzdělávání 

počet nepřijatých žáků ke 
vzdělávání  

32 32 0 

 

Komentář ředitelky školy: 
Vlastnímu zápisu do prvních tříd předcházela Předškolička, kdy mohou předškoláci se svými rodiči 
shlédnout práci učitelů školy. 
Samotný zápis do prvních tříd probíhal ve dvojici učitel – budoucí prvňáček. Tato dvojice prochází 
několika stanovišti s tématikou a ukazuje, co umí. Následně doprovázející učitel, v případě potřeby, 
upozorňuje rodiče, co je potřeba před nástupem do školy s dítětem probrat. Jedná se především o 
správnou mluvu (doporučení logopedických náprav) a sebeobsluhu (obouvání, oblékání). 
Počty žáků, kteří prošli zápisem, odpovídají předchozím školním rokům. Všichni zájemci byli nakonec 
přijati, nebylo nutno přistoupit k losování. 
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Dne 8. 6. 2022 proběhl tzv. zvláštní zápis LEX UKRAJINA –zápis proběhl za přítomnosti tlumočnice 
do ukrajinského jazyka. Všichni žáci budou zařazeni do příslušných ročníků dle kapacitních možností 
a jazykových dovedností žáků. 
  

 

5. 4 Zápis žáků k přijetí do přípravné třídy pro školní rok 2022–2023 

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

2022–2023 

1 17 14 

 

Komentář ředitelky školy: 
Na škole byla ve školním roce 2015/2016 poprvé zřízena přípravná třída. V důsledku online zápisů 
jsme poprvé 1. 9. 2022 přípravnou třídu neotevřeli z důvodu nenaplnění kapacity. Avšak v průběhu 
prvního pololetí se u některých žáků 1. tříd projevila nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost 
ke školní docházce – výsledek online zápisů. Jednalo se o žáky, kterým bylo sice doporučeno 
odložení povinné školní docházky, ale rodiče toto doporučení (např. pedagogicko-psychologické 
poradny) nerespektovali. Z tohoto důvodu vedení školy podalo žádost na Středočeský kraj o 
dodatečný souhlas s otevřením přípravné třídy od 2. pololetí školního roku 2021–2022 (Důvodem 
dodatečného odkladu školní docházky byla v většinou nedostatečná zralost v různých oblastech, 
explicitně v oblasti schopnosti koncentrace a dále pak nezralosti v oblasti sociální či tělesné). 
Ve třídě vyučovala kvalifikovaná pedagožka, která s dětmi pracovala podle školního vzdělávacího 
programu a připravovala je na vstup do první třídy. Vyučování probíhalo ve čtyřech 45minutových 
hodinách, přičemž každá hodina byla členěna zpravidla do dvou či více bloků – dle aktuální potřeby. 
Vyučované předměty byly: Jazyková komunikace, Matematické představy, Rozvoj poznání, Výtvarná 
výchova, Hudební výchova, Tělesná výchova, Praktické činnosti a Grafomotorika 
 V přípravné třídě bylo ve školním roce 2021/22 celkem 13 žáků a z toho jen 1 dívka s odlišným 
mateřským jazykem – Mongolsko. 
Přípravná třída úzce spolupracovala s prvním ročníkem, navštěvovaly společně různé akce 
(environmentální pořad – dravci, pasování na školáka aj.), spolupráci pedagogů umožňoval i 
vzdělávací tým přípravné třídy a prvních tříd. Děti z přípravných tříd byly zařazeny i do školní družiny. 

 

5. 5 Výsledky přijímacího řízení 

a) na víceletá gymnázia přijato: 

 z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřizovaná krajem 4 0 

soukromá gymnázia 0 0 

církevní gymnázia 0 0 

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 2 2 4 10 1 21 

c) na soukromé školy přijato: 

gymnázia obchodní 
akademie 

zdravotní 
školy 

průmyslové 
školy 

ostatní  
střední šk. 

střední  
odb. učiliště 

celkem 

0 0 0 0 6 0 6 

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

z devátých ročníků z nižších ročníků 

12 0 

e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku                                 39 

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

v devátém ročníku v nižším ročníku 

39 0 

 



[15] 

 

Komentář ředitelky školy: 
Více žáků 9. ročníků než obvykle se kvůli velkému počtu uchazečů dostalo na školy, kam se hlásili 
až na základě odvolání. Je to tím, že tento ročník je populačně silný, ale počet míst na školách se 
příliš nezvýšil. Všichni žáci, kteří ukončili v 9. třídě povinnou školní docházku, se nakonec dostali na 
vybrané školy.  
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6. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání podle cílů 
stanovených vzdělávacími programy 
 
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků za I. a II. pololetí školního roku 2021/2022 jsou uvedeny v následujících 
tabulkách. 
 

6. 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 18 18 0 0 0 0 0 0 0 

1.B 23 23 0 0 0 0 0 0 0 

2.A 23 21 2 0 0 0 0 0 0 

2.B 23 23 0 0 0 0 0 0 0 

2.C 22 22 0 0 0 0 0 0 0 

3.A 27 27 0 0 0 0 0 0 0 

3.B 27 23 4 0 0 0 0 0 0 

4.A 18 17 1 0 0 0 0 0 0 

4.B 22 18 4 0 0 0 0 0 0 

4.C 21 15 6 0 0 0 0 0 0 

5.A 24 22 2 0 0 0 0 0 0 

5.B 24 14 10 0 0 1 0 0 0 

5.C 22 10 12 0 0 0 0 0 0 

I. st. 
celkem 

294 253 41 0 0 1 0 0 0 

6.A 23 12 11 0 0 2 0 0 0 

6.B 25 14 11 0 0 0 0 0 0 

6.C 25 9 14 2 0 3 0 0 0 

7.A 24 10 12 2 0 6 2 0 0 

7.B 24 8 13 3 0 2 1 0 0 

8.A 29 15 14 0 0 0 0 0 0 

8.B 29 12 17 0 0 1 0 0 0 

9.A 21 4 16 1 0 0 0 0 0 

9.B 18 8 8 2 0 1 0 0 0 

II. st. 
celkem 

218 92 116 10 0 15 3 0 0 

  

ZŠ 512 345 157 10 0 16 5 0 0 

v % 100 62,2 35,6 2 0 4,7 1,1 0,4 0,2 

Vysvětlivky: 

V – prospěl s vyznamenáním P – prospěl 5 – neprospěl N – nehodnocen 
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6. 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 18 17 1 0 0 0 0 0 0  

1.B 23 23 0 0 0 0 0 0 0  

2.A 23 21 2 0 0 0 0 0 0  

2.B 23 22 1 0 0 0 0 0 0  

2.C 22 21 1 0 0 0 0 0 0  

3.A 27 26 1 0 0 0 0 0 0  

3.B 27 21 6 0 0 1 0 0 0  

4.A 19 18 1 0 0 0 0 0 0  

4.B 22 18 3 0 0 1 0 0 0  

4.C 21 14 7 0 0 0 0 0 0  

5.A 24 20 4 0 0 1 0 0 0  

5.B 24 14 10 0 0 0 1 1 0  

5.C 22 9 13 0 0 0 0 0 0  

I. st. 
celkem 

296 245 50 0 0 3 1 0 0  

6.A 24 11 12 1 0 2 0 0 0  

6.B 26 14 11 0 0 0 0 0 0  

6.C 25 10 15 0 0 0 1 2 0  

7.A 23 11 12 0 0 1 1 0 0  

7.B 22 8 14 0 0 4 0 0 0  

8.A 29 15 14 0 0 0 0 0 0  

8.B 29 16 13 0 0 0 0 0 1  

9.A 21 3 18 0 0 0 0 0 0  

9.B 18 5 13 0 0 0 0 0 0  

II. st. 
celkem 

217 93 122 1 0 7 2 2 1 

 

 

  

 

ZŠ 513 338 172 1 0 10 3 3 0  

v % 100 66 33,8 0,2 0 2 0,6 0,6 0  

 

 

Vysvětlivky: 

V – prospěl s vyznamenáním P – prospěl 5 – neprospěl N – nehodnocen 
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Komentář ředitelky školy: 
Naplnění cílů ŠVP 
 
 
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 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 
apod.). 
 
Další kontrolou naplnění cílů ŠVP jsou Závěrečné práce žáků 9. tříd 
Závěrečné práce devátých tříd představují komplexní naplnění školního vzdělávacího programu 
Učíme se pro život. Na konci prvního pololetí si žáci vyberou téma z předmětu, který je jim blízký. 
Toto téma následně konzultují s vyučujícím a sepisují práci podle předem daných kritérií (anotace, 
úvod, závěr atd.). Po odevzdání připraví powerpointovou prezentaci, kterou prezentují před komisí i 
spolužáky. 
 
Všichni žáci školy postoupili do vyššího ročníku, žádný žák neukončil povinnou školní docházku v 
nižším než 9. ročníku. Jeden žák na konci školního roku konal komisionální zkoušky z důvodu 
nedostatečného prospěchu.  
 
Z hlediska prospěchu vykazuje lepší výsledky 1. stupeň – vyznamenaných žáků je 82,8 %, zatímco 
na 2. stupni je to 42,9 % (2. pololetí). Tato skutečnost je podmíněna obtížnějším učivem i sníženou 
motivací žáků 2. stupně. Nicméně nelze srovnávat s předchozím školním rokem, jelikož vzhledem 
k distančnímu vzdělávání byla jiná kritéria hodnocení. 
 

 

6. 3 Údaje o zameškaných hodinách 

Školní rok 2021–2022 Celkem hodin Z toho na 1. stupni 

hodin  hod./žák 

Z toho na 2. stupni 

hodin  hod./žák 

Počet neomluvených 
hodin 

32 5 0,01 27 0,05 

Počet omluvených hodin 
 

57614 27459 92,8 30155 138,9 

 počet všech zameškaných 
hodin na 1 žáka 

112,3 

 

Komentář ředitelky školy: 
Uváděné hodnoty omluvené absence nelze poměřovat vzhledem k neustálým karanténám žáků, tříd 
za relevantní.  
 

 

6. 4 Jazyky, vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 

 

Počty žáků podle státního občanství (bez přípravné třídy): 

Stát Počet žáků 

Česká republika 495 

Francie 1 

Německo 2 

Mongolsko 1 

Polsko 3 
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Slovensko 6 

Vietnam 1 

Ukrajina 4 

Celkem 513 

 

Komentář ředitelky školy: 
Začlenění žáků-cizinců do života školy je téměř bezproblémové. Žáci jsou na děti jiných národností 
zvyklí. Náročnější je to s jejich jazykovou vybaveností. Žáci slovanských národností se vcelku rychle 
začlení do kolektivu. Pokud ale žák a jeho zákonní zástupci odmítají se školou spolupracovat na 
odstranění jazykové bariéry, pak se žák hůře adaptuje a jeho obtíže při výuce přetrvávají. 
Za nevýhodné považujeme zařadit do stejné třídy více žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) 
stejné národnosti, jelikož pak déle trvá překonání jazykové bariéry. Všeobecně uplatňujeme 
začleňování žáků s OMJ do třídních kolektivů s ohledem na jejich jazykové schopnosti. Zákonným 
zástupcům doporučujeme, aby jejich děti navštěvovaly kurzy češtiny pro cizince. 
Důležitým aspektem celé integrace je snaha vytvářet příznivé společenské klima v jednotlivých 
třídách i v celé škole. 
U všech dětí-cizinců, kteří nastupují do české školy bezprostředně po příchodu ze zahraničí, je nutné 
začít od základů – poznávání české abecedy (obrázkové), čtení a psaní písmen, slov, vět, 
pochopení významů slov, výuka české gramatiky. 
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7. Průběh a výsledky vzdělávání 
 

7. 1 Hospitační činnost: 

pracovníci počet hospitaci 

ředitel  7 

zástupce ředitele 11 

ostatní pracovníci – výchovná poradkyně 0 

ostatní pracovníci 34 

celkem 52 

 

Komentář ředitelky školy: 
Hospitační plán školy v sobě zahrnuje řadu nástrojů, které nabízejí informaci o průběhu vyučování, 
pomáhají odstranit jeho překážky a poskytují cennou zpětnou vazbu všem jeho aktérům, kteří do 
tohoto procesu vstupují. V první řadě samotným pedagogům, zároveň také vedení školy, které je 
zodpovědné za kvalitu a průběh výchovně-vzdělávacího procesu. V rámci rozdělení kompetencí je 
hospitační plán propracovaným systémem, jenž má v sobě potenciál posouvat kvalitu vzdělávání na 
škole stále k lepším výsledkům. 
Hospitační plán pro rok 2021-2022 zásadně narušily překážky způsobené vývojem epidemiologické 
situace – neustálé karantény tříd. 
Došlo k částečnému naplnění standardu vzájemných hospitací učitelů (cca 98 % pedagogů navštívilo 
výuku svého kolegy); jedná se o jednu z nejlepších forem poznávání a slaďování výukových metod, 
proto v nich budeme pokračovat. 
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8. Školní družina 
 

8. 1 Počet oddělení a žáků v oddělení 

Oddělení Počet žáků 
v oddělení 

Počet vychovatelek 

1. 25 1 

2. 27  1 

3. 26  1 

4. 29  1 

5. 30 1 

6. 22 1 

7. 27 1 

8.                        12 1 

Celkem 198 8 

 

8. 2 Počet žáků docházejících do ŠD z jednotlivých ročníků 

0. ročník 12 

1. ročník 39 

2. ročník 64 

3. ročník 45 

4. ročník 37 

5. ročník  1 

Celkem 198 

 

8. 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. 
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8. 4 Závěrečná zpráva vedoucí vychovatelky ŠD – hodnocení za školní rok 2021/2022 

Přehled činností ve školní družině 
 
Podzim  

• 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 

• Dravci 
 
Školní družina je významným zařízením pro výchovu a vzdělávání dětí mimo vyučování. Ve ŠD jsme 
dodrželi základní členění zájmové činnosti aktivní a klidové. Děti byly vedeny ke smysluplnému využití 
volného času. Snažili jsme se řešit problémy mezi dětmi, zapojovat žáky se specifickými poruchami 
do všech činností ve ŠD a zohlednit individuální přístup. 
Ve výchově a vzdělávání jsme kladli důraz na prvky zážitkové pedagogiky, kdy se hlavním 
prostředkem práce stává hra. Hlavním cílem naší práce bylo, aby pobyt v ŠD byl pro děti zajímavý, 
poučný, ale především příjemný. Největší roli zde hrála vhodná motivace, radost z činností, zvídavost 
a povzbuzování. Snažili jsme se dětem předložit dostatek podnětů, na které pak navazovala další 
tvorba a zaměstnání. Sbírali a třídili jsme odpad, staré baterie, šetřili jsme energii a vodu, sázeli byliny 
a rostliny všeho druhu. 
 
                                                                                           Vedoucí vychovatelka Andrea Vobořilová 

 

Komentář ředitelky školy: 
Na dopolední vyučování navazuje zájmové vzdělávání v ŠD, které rovněž probíhá v pozitivní atmosféře. 
Žáci mají dostatečný prostor pro odpočinek, spontánní aktivity i možnost volby řízených činností. 
Patřičná pozornost je věnována další podpoře tvůrčích dovedností a individuálních zájmů žáků. V rámci 
ŠD jsou organizovány četné sportovní, kreativní a vzdělávací akce. Při zájmové činnosti vychovatelky 
vycházely z ročního, měsíčního plánu. Organizační záležitosti byly projednávány vedoucí vychovatelkou 
na pravidelných poradách s vedením školy.  
Provoz a organizaci dlouhodobě negativně ovlivňuje absence samostatných prostor (tříd) pro ŠD. Bez 
služeb školní družiny si rodiče žáků prvního stupně ZŠ neumějí školní docházku ani představit. S 
přibývajícím počtem školáků se však kapacity školních družin dostávají na své meze.  Některé školy 
pak družiny doplňují i školními kluby. 
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9. Poradenské služby školy: 
 

Školní 

psycholog 

Speciální 

pedagog 

Výchovný 

poradce 

Metodik 

prevence 

Asistent 

pedagoga 

Asistent 

logopeda 

Ano Ne Ano/2 Ano/1 Ano/7 Ne 

 
Poradenské služby školy  

Ve školním roce 2021/2022 své služby opět nabízeli členové školního poradenského pracoviště: 
metodik prevence, výchovný poradce, kariérový poradce a 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. 
Prioritou v tomto školním roce byla podpora žáků znevýhodněných loňskou distanční výukou. To se 
výrazně zkomplikovalo s neustálými karanténami žáků, tříd. Ve spolupráci s třídními učiteli se ale 
dařilo vytipovat žáky, kteří distanční výuku nezvládli. Probíhaly individuální konzultace s učiteli – 
Národní plán doučování, Šablony III. 
Další prioritou byla podpora pozitivního klimatu ve třídách preventivními aktivitami včetně třídnických 
hodin. 

 

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. 
Poradkyně od září sledovala adaptaci žáků na školní prostředí a výuku. O zjištěných skutečnostech 
informovala ve spolupráci s třídními učiteli zákonné zástupce žáků, případně jim doporučili vyšetření 
žáků v pedagogicko psychologické poradně či SPC. Poradkyně byla v pravidelném kontaktu   s 
odbornými pracovišti, která poskytují potřebnou specializovanou péči (PPP, SPC, OSPOD, neziskové 
organizace poskytující služby v sociální i zdravotní oblasti). Konzultovala navrhovaná podpůrná 
opatření pro nově diagnostikované žáky. Sledovala práci se žáky ohroženými školním neúspěchem. 
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 úterý od 14.00 
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 2021/22 byl splněn. 

 

Volba školy, profesní poradenství 

Ve školním roce 2021/2022 byla poskytnuta rodičům, učitelům a všem žákům devátých ročníků 
poradenská činnost při volbě povolání. Psychologické poradenství v oblasti profesní orientace žákům 
9. tříd nabídla školní psycholožka. Nabídku využilo 12 žáků, kteří v prosinci 2021 absolvovali 
celodenní testování a v průběhu ledna 2022 pak konzultaci o vhodném typu střední školy společně s 
jejich s rodiči. Byly zavedeny doučovací kluby na přípravu žáků, kteří konali státní přijímací zkoušky.  
Kariérový poradce předal na mimořádných třídních schůzkách informace spojené s přijímacími 
zkouškami. Pravidelně posílal rodičům přes Bakaáře – aktuální informace. Zpracoval přihlášky na SŠ 
a zápisové lístky. 
V rámci tohoto plánu byly stanoveny konzultační hodiny kariérového poradce pro rodiče, žáky i 
pedagogické pracovníky a to v úterý od 14.00 do 14.45. Mimo tento stanovený čas se kariérový 
poradce věnoval zájemcům po vzájemné dohodě. Plán práce byl splněn. 
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Školní psycholožka 

ŠP o činnosti ŠPP informovala rodiče na prvních třídních schůzkách v 1. třídách. 
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. 

 

Prevence sociálně patologických jevů 

Preventivní program stejně jako v minulých letech navazoval na platné vzdělávací dokumenty. 
Zaměřil se na klima třídy a osobnostní rozvoj 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. 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. 
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. V letošním školním roce byla 
realizována řada přednášek Městskou policií MH, Policií ČR, popř. besedy s odborníky, kteří se 
problematice prevence věnují. 
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 2021/2022 

 

 
Komentář ředitelky školy: 
 
Celkem I.+ II. stupeň: 
- žáci s doporučením  61 + 2 přípravná třída    
- žáci s IVP   13    
- žáci s „plánem podpory”  48         
 
I. stupeň 
- žáci s doporučením   38            
- žáci s IVP    8                                 
- žáci s „plánem podpory” 30      
 
II. stupeň 
- žáci s doporučením     23           
- žáci s IVP    5                                
- žáci s „plánem podpory” 18     
 
Žáci bez doporučení, ale s poskytováním 1. stupně PO – 10 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 
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centra. 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. 
 
Školní preventivní strategie reflektuje potřeby a specifika školy. O účinnosti prevence svědčí nízký počet 
rizikových projevů chování ve sledovaném období. Ojedinělé závažné kázeňské přestupky (záškoláctví, 
neomluvená absence a nevhodné chování ke spolužákovi či učiteli) řeší vedení školy účinně na 
jednáních s rodiči (výchovné komise), případně ve spolupráci s dalšími organizacemi (OSPOD). Situaci 
škola pravidelně analyzuje a k eliminaci rizikového chování žáků přijímá opatření. V rámci disponibilních 
hodin je prevenci věnovaná dostatečná pozornost ve výukových předmětech a také o třídnických 
hodinách (řešení aktuální situace a upevnění dobrých vztahů ve třídě). Vhodným nástrojem předcházení 
sociálně patologických jevů je také i pestrá nabídka mimoškolních aktivit. 
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10. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
(DVPP) a ostatních pracovníků školy 
 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo především formou dlouhodobých i krátkodobých 
kurzů, dále v rámci samostudia a vzdělávání na pracovišti (práce ve vzdělávacích týmech, výměna 
zkušeností). 
Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci ve školním roce 2021–2022 zúčastnili. Výběr 
seminářů a školení reflektuje aktuální potřeby školy.  

 

 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 – 
koordinace v oblasti ICT 

---    

d) Specializovaná činnost – 
tvorba a následná koordinace 
školních vzdělávacích programů 

---    

e) Specializovaná činnost – 
prevence sociálně patologických 
jevů 

---    

f) Specializovaná činnost – 
specializovaná činnost 

---    

g) Specializovaná činnost – 
specializovaná činnost v oblasti 
enviromentální výchovy 

---    

1.2 Studium k prohlubování 
odborné kvalifikace 

Mgr. Hajzlerová 10/2021 NPI, Pha 1 Právní vědomí školy 

Mgr. Hajzlerová 10/2021 CIRCLE EDU., PHA1 Vedení porad 

Mgr. Hajzlerová 12/2021 PARIS, Karviná Praktické případy prac. práva 

Mgr. Berežná 01/2022 KRITICKÉ MYŠLENÍ, 
Dobříš  

Čtením a psaním ke 
kritickému myšlení 

Mgr. Kašparová 01/2022 KRITICKÉ MYŠLENÍ, 
Dobříš  

Čtením a psaním ke 
kritickému myšlení 

Mgr. Hajzlerová 02/2022 NPI, Pha 1 Právní vědomí vychovatele 

Mgr. Sluková 03/2022 P. PAVELKA, Lomnice Bakaláři 

Mgr. Bártičková 03/2022 MAP II, 
Mnichovohradišťsko 

Formativní hodnocení 

Mgr. Bína 03/2022 MAP II, 
Mnichovohradišťsko 

Formativní hodnocení 

Mgr. Kašparová 03/2022 MAP II, 
Mnichovohradišťsko 

Formativní hodnocení 

Mgr. Bugnová 04/2022 TVOŘIVÁ ŠKOLA, 
Neslovice 

Geometrie činnostně 

Mgr. Sluková 05/2022 ACADEMY EDUCATION, 
PHA 5 

Zápis - Ukrajina 

pedagogický 
sbor 

08/2022 Mgr. Jiřička, Střemy Školní hodnocení žáků 

    

    

    

2. Samostudium     
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Komentář ředitelky školy: 
Výběr seminářů probíhal podle obsahu a aktuální nabídky, nikoliv podle instituce. 

• Účastníci jednotlivých vzdělávacích akcí vyplňovali formulář, který obsahoval vyhodnocení 
vzdělávací akce, přínos získaných vědomostí pro pedagogický proces účastníka a sdílení 
nových poznatků s ostatními. 

• Výměna zkušeností mezi pedagogy probíhala velmi často, nejčastěji v rámci vzdělávacích 
týmů 

• Organizační zajištění DVPP probíhalo bez komplikací, finance pro zajištění byly dostačující 
 
Formy průběžného vzdělávání 

• škola preferuje systematické a dlouhodobé vzdělávání pedagogů jako týmu přímo na 
pracovišti s docházkou lektorů na školu, letos jsme se zaměřili na formativní hodnocení. 
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11. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

11. 1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách 

Spolupráce školy a dalších 
subjektů 

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

Významné akce školy 
 

▪ Vítání prvňáčků  
▪ Předškolička 
▪ Zápis do školy  
▪ Škola nanečisto 
▪ Sportovní kurz pro šesté třídy s náplní netradičních 

sportovních her, turistikou apod. 
▪ Lyžařský výcvikový kurz 
▪ Škola v přírodě 
▪ Jazykový pobyt ve Velké Británii 
▪ Cyklistický kurz žáků 8. tříd 
▪ Slavnostní rozloučení s žáky 9. tříd 
▪ Šablony III. 
▪ Ovoce do škol (1. – 9. ročník) 

Akce k prevenci sociálně 
patologických jevů 
(6) 

▪ Den Země (1. – 9. r.) 
▪ Preventivní programy s o. s. Semiramis pro 4.- 9.třídy 
▪ Dopravní výchova (1. – 9. třídy) 
▪ Beseda s vězněm z Jiřic 
▪ Beseda s osobou po výkonu trestu 

Akce k environmentální výchově 
(3) 

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

 

11. 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: 
Akce školy pro žáky a veřejnost byly vzhledem k častým karanténám do konce února 2022 velmi 
omezeny a některé tradiční akce školy se nekonaly např. čerti, vánoční jarmark aj. Realizaci akcí 
alespoň pro žáky jsme se snažili dohnat v druhém pololetí. 
 
Slavnostní loučení s žáky 9. tříd 
Stalo se již tradicí, že naše škola se za účasti rodičů, učitelů a zástupců veřejnosti loučí se svými 
absolventy. Letošní shromáždění proběhlo v hale BIOS, při němž žáci obdrželi pamětní list, šerpu a 
květinu. Vybraní zástupci obou tříd poděkovali svým učitelům za kvalitní výuku a vedení po celou školní 
docházku. Setkání bylo velmi emotivní. 

 

11. 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 

Přírodovědný klokan 28 

Zeměpisná olympiáda 180 

Pythagoriáda 38 

Pangea 43 

Matematický klokan 326 

Recitační soutěž 10 

Pohár rozhlasu 40 

Mc Donald´s Cup 10 
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12. Spolupráce školy s veřejností, s organizacemi 
 

12. 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 11. 7. 2021 na tříleté volební období, 
v letošním školním roce proběhla 3 zasedání. 

Školní akce pro rodiče 

Třídní schůzky, Předškolička, tvořivé dílny, 
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 
Z každé třídy je v této organizaci jeden zástupce, který prezentuje vedení školy podněty a připomínky 
rodičů a následně jim na třídních schůzkách nebo konzultacích sděluje závěry. Rodiče se tak podílí na 
evaluaci školy, vedení školy se jejich připomínkami zabývá a potřebné záležitosti uvádí do školní praxe. 
Názory rodičů jsou zjišťovány i pomocí elektronických dotazníků. Rodiče sponzorují některé činnosti 
školy i její vybavení, dle možností se zapojují do mimoškolních aktivit. 
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  
V měsíci září realizujeme společné třídní schůzky, na které navazují třídní schůzky v listopadu a v dubnu 
formou tzv. Tripartit žák – rodič – učitel. Cílem tohoto setkání je zaměřit se na silné stránky a slabiny 
konkrétního dítěte. 
Jsme školou otevřenou, klademe důraz na komunikaci s rodiči – k tomu využíváme především 
elektronickou žákovskou knížku, konzultační hodiny jednotlivých pedagogů i společenské akce. 
Každoročně škola pořádá akci Den otevřených dveří pro rodiče. 
 
Školní webové stránky 
Pravidelně aktualizovaný web školy www.1zsmh.cz 
 
Publicita školy 
Je zajišťována zveřejňováním článků o aktivitách školy v místních i regionálních médiích. V tomto směru 
škola pokračuje v nastavování procesu aktivního vytváření PR školy. Vzhledem k malému množství 
publikovaných mediálních výstupů lze tuto oblast hodnotit jako nefunkční a je potřeba neustále apelovat 
na pedagogické pracovníky v tomto směru. 
 
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. 
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12. 2 Spolupráce školy s organizacemi 

Místní mateřské školy a základní školy v ORP 
MH 

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 
rozšíření onemocnění COVID 19. 

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, spolupráce se studenti PF 

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, Městkou policií 
MH, OSPOD, aj. 

 
 

Komentář ředitelky školy: 
1. pololetí školního roku bylo zčásti zasaženo covidem a restriktivními opatřeními ze strany MŠMT, 
MZdr a vlády. Během celého období právě tato opatření vyžadovala velmi těsnou spolupráci se 
zřizovatelem. Ze strany zřizovatele nám byla poskytována významná podpora a pomoc a to 
materiální – zásobování desinfekčními prostředky, rouškami, testy. Při konfliktech s veřejností školský 
odbor i političtí představitelé stáli za vedením školy a poskytovali jim potřebnou podporu. 
 
Spolupráce se studenty PF, kteří během školního roku vykonávali na škole svou pedagogickou praxi, 
se snížila – pouze 1. 
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13.  Řízení školy – zhodnocení školního roku 2021/2022, akční 
plán na školní rok 2022–2023 
 
13. 1 Autoevaluace 
 

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: 

• Dobrovolné testování žáků 5.-9. tříd – dopad COVIDU – Scio testy 

• celoplošné testování výsledků žáků 9. ročníků – Scio testy 

• evaluační šetření – Klima školy – žáci, učitelé. rodiče 
 
V procesu autoevaluace bylo během roku použito těchto nástrojů: 
a) Hospitační činnost 
b) Osobní pohovory 
c) Testování žáků 
d) Výsledky znalostních a dovednostních soutěží 
e) Dílčí evaluační dotazníky  

 
13. 2 Strategický plán rozvoje 1. Základní školy Mnichovo Hradiště na období 2022 - 2028 
 
Koncepce rozvoje byla kompletně vypracována v roce 2022 a naznačuje výhled do roku 2028. 
Stanuje 4 hlavní témata a to:  1. žáci a rodiče  

2. Vztahy, komunikace, kolegové, vedení  
3. Metody výuky a vzdělávání učitelů  
4. Vybavení 

 
Popis procesu strategického plánování 
Zpracování strategického plánu proběhlo v rámci projektu MAP II Mnichovohradišťsko, registrační číslo 
projektu CZ 02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009138. Procesem zpracování prováděla RNDr. Blažena 
Hušková, externí facilitátorka a konzultantka. 
Po přípravných setkáních externí konzultantky s vedením školy se v srpnu 2021 sešel ke dvoudennímu 
facilitovanému jednání celý pedagogický sbor školy. Diskutovali jsme silné a slabé stránky školy, externí 
trendy ovlivňující školství a výkon učitelské profese, nové metody a formy výuky a zkušenosti s nimi. 
Formulovali jsme profil žáka – absolventa školy a profil učitele. Shodli jsme se na vizi školy a cíle doplnili 
aktivitami, které k jejich dosažení vedou. Během zimy a jara 2022 proběhlo několik konzultací mezi 
vedením školy a externí konzultantkou. V květnu 2022 se konalo poslední setkání pedagogického sboru 
s cílem diskutovat navržené aktivity a dospět k výčtu těch, které považujeme za prioritní.   
 
Výsledkem je Akční plán na školní rok 2022–2023 
 

kód opatření poznámka 

1.3.1. Zajistíme aktuální informace na webu školy, 
učitelé je včas doplňují (třídní kniha apod.) 

Důležité pro komunikaci s rodiči, 

pro předcházení nedorozuměním 

1.3.2. Dodržování dohledů je samozřejmou součástí 
práce učitelů a prevencí potíží s rodiči  

Všichni rozumíme tomu, že je to 
důležité a správné; na začátku 
školního roku „motivační“ 
prezentace statistiky úrazů, 
ztracených věcí apod. 

2.1.1. vedení školy (ředitelka) vede se zaměstnanci 
pravidelné evaluační rozhovory  

Obsahem a cílem je vzájemné 

hodnocení, plánování, osobní 

rozvoj 
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2.1.2. setkáváme se na krátkých operativních ranních 
poradách 
 

samostatně 1. a 2. stupeň, 1x za 14 

dní 

2.1.4. vyjasníme si, co je součást základních povinností a 
co je práce navíc  

zpracovat dokument/přehled, 

seznámit se s ním na začátku 

školního roku, včetně vyjasnění, 

jaká rozhodnutí jsou v kompetenci 

vedení školy a jaká jsou 

rozhodnutími danými „shora“ 

2.1.5. pečujeme o nově nastoupivší kolegy  aktualizovat nástěnku u vchodu; 

osobní představovací kolečko – 

podat si ruku s každým členem 

sboru; uvítací informační „balíček“ 

pro nové kolegy (orientace ve 

škole, v dokumentech – kde co 

najde, základní info s cílem cítit se 

vítaně a zorientovaně; je třeba 

popsat obsah „uvítacího balíčku“ 

1.2.1. Nové organizační schéma (které právě vzniká) 
budeme sdílet s rodiči (web) 

 

1.2.2. Vytvoříme přehledné schéma – „pavouka“, s kým 
komunikovat při běžných i závažných potížích, a 
seznámíme s ním všechny zaměstnance školy i 
rodiče  

postupy u závažných potíží má 
zpracovány preventista, je třeba je 
zahrnout do schématu 

1.2.3. Jasná pravidla sdělíme rodičům na začátku roku 
skrze třídního učitele 

 

1.2.4. Naučíme rodiče využívat Bakaláře a Teamsy  zejména rodiče nových žáků, ti 
ostatní to umí 

3.4.1. Zpracujeme pravidla hodnocení pro celou školu 
tak, aby hodnocení bylo 
konzistentní/předvídatelné v rámci celé školy a 
rodiče i děti je vnímali spravedlivě  

souvisí s 1.3.3., možná pomoc od 

MAP 

2.3.1. pečujeme o spokojené zaměstnance psychohygiena, jistota podpory 

vedení, osobnostní rozvoj – 

vzdělávání, péče o příjemné klima 

ve škole, evaluační rozhovory, 

třídnictví 4 roky pro 2. stupeň – 

přiměřená zátěž 

1.3.3. Stanovíme a zveřejníme jasná kritéria pro 
hodnocení žáků ve všech předmětech  

navazuje na 3.4.1. 

 
 
13. 3 Příprava změny ŠVP 
Pro nový školní rok bude hlavním úkolem příprava nového školního vzdělávacího programu na základě 
změny RVP. Jedná se o úpravy očekávaných výstupů ve většině předmětů, snížení nároků na znalost 
informací, zařazení digitálních kompetencí do všech předmětů a nastolení nových cílů a očekávaných 
výstupů pro předmět informatika ve smyslu zařazení dovedností programování. Vlastní změna ŠVP si 
říká i o revizi vize školy, její strategie a způsobů hodnocení. Nový školní rok bude v tomto směru klíčový. 
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Komentář ředitelky školy: 
Kvalitní klima školy je jedním z klíčových znaků dobré, efektivní školy. Každá škola má své specifické 
klima, které nevzniká samo o sobě, ale dlouhodobě se utváří (zjednodušeně jde o to, jak se žáci, 
učitelé a ostatní zaměstnanci školy ve škole cítí, jaké jsou mezilidské vztahy a vazby a zda existují 
obecně sdílené hodnoty, na jejichž základě se lidé ve škole chovají). Budování a zkvalitňování klimatu 
školy je dlouhodobý a náročný proces, na který má zásadní vliv vedení školy. 
 
 Klíčové otázky pro ZŠ 

1. obecná spokojenost 
2. jasná a srozumitelná pravidla chování 
3. možnost otevřeně vyjadřovat svůj názor 
4. pocit bezpečí a respektu v kolektivu 
5. vzájemná spolupráce 
6. atmosféra důvěry a bezpečí 
7. smysluplnost výuky / profesionalita výuky 
8. profesní a osobní rozvoj 
9. srozumitelnost učiva 
10. inspirativnost výuky 
11. formativní hodnocení 
12. respektování individuálních vzdělávacích potřeb 
13. práce školního poradenského pracoviště 
14. komunikace ve škole / dobré vztahy ve škole / vztahy ve škole 
15. týmová spolupráce 
16. kvalita webových stránek 
17. prostředí a vybavení školy 
18. ručení za kvalitu školy 

O výsledcích dotazníkového šetření podrobněji informuje ve své závěrečné zprávě metodik prevence. 
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14. 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 u ekonomky 
školy paní Kubíčkové. 

 

• Šetření ČŠI – dobrovolné testování žáků 5. – 9. tříd – následky COVIDU - 

• Šetření ČŠI – Výběrové zjišťování výsledků žáků 2021/22 – ŽÁCI 9. TŘÍD 
 
 
 

Komentář ředitelky školy: 
Ve školním roce 2021/22 byly provedeny výše uvedené kontroly. U ČŠI se nejednalo o klasickou 
inspekční činnost. ČŠI provedla tematická inspekční činnost zaměřenou na průběh a kvalitu 
distančního vzdělávání na 1. i 2. stupni prostřednictvím elektronického ověřování. 
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15. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

1. Šablony III OP VVV pro ZŠ.  
Tento program je spolufinancován Evropskou unií, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019825. 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování 
– Šablony III OP VVV pro ZŠ Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, příspěvková organizace, 
v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí 
dotace pro naši školu na projekt s názvem Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, 
okres Mladá Boleslav – šablony III (výzvy č. 080) 
Dotace je čerpána od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2023. Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a 
výsledků žáků v klíčových kompetencích. 
 

2. Vybavení odborných učeben ZŠ Sokolovská, Mnichovo Hradiště – druhá etapa – 
vybavení učeben pomůckami 
Tento program je spolufinancován Evropskou unií, reg. č. Z.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016965. 
Předmětem předkládaného projektu je pořízení vybavení odborných učeben, v nichž probíhá 
výuka povinných přírodovědných předmětů. Konkrétně se jedná o výuku předmětů chemie, 
přírodopisu a příbuzných předmětů. Výuka v takto vybavených třídách bude odpovídat dnešním 
požadavkům, bude si klást za cíl být pro samotné žáky atraktivnější a probudit u nich zájem o 
další učení a poznání, zlepšit jejich studijní výsledky a celkově je připravit k budoucímu 
uplatnění na trhu práce. 
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16. 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 III 

MŠMT ČR 986 664,- Finanční prostředky 
získané z tzv. Šablon III 
jsou určeny na rozvoj 
činnosti školy v oblastech – 
personální politika, aktivita 
pro žáky, vzdělávání 
pedagogického sboru 
aktivity rozvíjející metody 
výuky s využitím ICT. 

Adaptační kurzy a 
prevence na 1.ZŠ 
Mnichovo Hradiště 

Středočeský fond 
prevence 

70 000,- Uskutečnění adaptačního 
kurzu pro 3 třídy 6. ročníku 
naší základní školy (90 
žáků) 

Vybavení odborných 
učeben ZŠ 
Sokolovská, Mnichovo 
Hradiště – druhá etapa 
– vybavení učebními 
pomůckami 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

242 402,57 Předmětem předkládaného 
projektu je pořízení 
vybavení odborných 
učeben, v nichž probíhá 
výuka 
povinných přírodovědných 
předmětů. Konkrétně se 
jedná o výuku předmětů 
chemie, přírodopisu a 
příbuzných předmětů. 

EDU – Nadační Fond 
Škoda Auto 

Nadace Škoda Auto 198 800,- Vzdělávání vedení školy a 
pedagogů 

„Obědy pro děti“ Women for women 
 

 

9 100,- Finanční prostředky 
poskytnuté za účelem 
zajištění stravování 
pro žáky ze sociálně 
slabého prostředí  
 

Ovoce do škol EU - SZFI 147 806,- Cílem je přispět k trvalému 
zvýšení spotřeby ovoce a 
zeleniny, vytvořit správné 
stravovací návyky ve 
výživě dětí a tím zároveň 
bojovat proti dětské 
obezitě. Cílovou skupinou 
projektu jsou žáci 
základních škol, včetně dětí 
z přípravných tříd 
základních škol 
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Kraj EU Nadace a jiné 

podané podpořené podané podpořené podané podpořené 

1 1 2 2 2 2 

 
 
 
 
Přehled získaných sponzorských darů 
 

Dárce Výše daru 

Petr Šimek 8 000,- 

 
 

Komentář ředitelky školy: 
Dobrý ředitel školy a jeho tým dnes nespoléhají jen na standardní financování – stát (platy učitelů i 
nepedagogického personálu), město (energie, topení, investice), rodiče (mimoškolní aktivity, 
příspěvek na potraviny u školních obědů), ale shání aktivně i další zdroje především prostřednictvím 
dotačních a grantových projektů, což dobře zaznamenávají především výroční zprávy škol či jejich 
webové stránky. Níže uvedené tabulky ukazují úspěšnost v získávání takových financí za uzavřený 
školní rok jako číselný poměr podaných žádostí a podpořených projektů. 
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17. Přehled o poskytnutých informacích 
 
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
Ředitelka školy zveřejní vždy do 1. března výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnost 
v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Výroční zprávu zpracovává ředitelka školy. 
 
Výroční zpráva za rok 2021: 
• § 18 odst. 1 písm. a) počet podaných žádostí o informace:     0 
• § 18 odst. 1 písm. b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí:    0 
• § 18 odst. 1 písm. c) opis podstatných částí rozsudku soudu:     0 
• § 18 odst. 1 písm. d) výčet poskytnutí výhradních licencí:     0 
• § 18 odst. 1 písm. e) počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.:  0 
• § 18 odst. 1 písm. f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: jsou uvedeny níže v 

textu        0 
          
   

Komentář ředitelky školy: 
Ve školním roce 2021/2022 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 2021/2022 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. 
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18. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení. 
 
Škola neorganizuje kurzy pro další vzdělávání v rámci celoživotního učení. Nicméně celoživotní učení 
je uskutečňováno každodenní výměnou zkušeností mezi pedagogickými pracovníky, vzájemnými 
hospitacemi i poradami vzdělávacích týmů. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[41] 

 

19. Základní údaje o hospodaření školy 
 

19.1 Rozpočet školy      

      
 

Rozpočet školy na rok 2022   

  
upravený  

k 15. 8. 2022  

    

  Celkem Z toho 

    KÚ, ref. školství Zřizovatel 

investice 0 0 0 

neinvestiční náklady, z 
toho:     

náklady na platy 24 512 538 24 512 538 0 

OPPP 401 448 401 448 0 

zákonné odvody 8 399 727 8 399 727 0 

FKSP 490 252 490 252 0 

učebnice, pomůcky 953 200 863 200 90 000 

ostatní provozní výdaje 2 633 000 360 000 2 273 000 

služby, cestovné atd. 2 322 000 235 000 2 087 000 
 

Celkem 39 712 165 35 262 165 4 450 000 
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19. 2 Příjmy školy, SRŠ      
 
 
   

Příjmy ve školním roce 2021–2022 
 

  09 - 12/2021 01 - 08/2022 
celkem za 
školní rok 

Školné - ŠD 328 400 252 200 580 600 

Příspěvky SRŠ 143 150 0 143 150 

Sponzoři 2 860 213 040 215 900 

Ostatní 7 259 775 8 034 

VHČ 69 600 187 450 257 050 

Příjmy celkem 551 269 653 465 1 204 734 
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Sdružení rodičů školy, školní rok 2021–2022 
 

Příjmy od rodičů 143 150,00     
Ostatní příjmy 45 820,00 za: 

Celkem příjmy 188 970,00 sběry papíru, bylin 26 620,00 

   sběr kaštanů 4 200,00 

   jízdné + vstupné 15 000,00 

   vánoční jarmark 0,00 

    jiné 0,00 

Plánované výdaje 423 100,00 za: 

   LVK 20 000,00 

   SK 7 500,00 

  LVZ 1. st. 26 000,00 

  škola v přírodě 13 200,00 

   DD, SD, ŠKV 23 700,00 

   reprezentace 15 000,00 

   Jízdné - plavání 40 000,00 

   jízdné KMD  I. st. 40 000,00 

   jízdné KMD II. st. 44 000,00 

   ostatní jízdné 20 000,00 

   odměny – konec školního roku 10 500,00 

   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. 20 000,00 

   razítka 1. r. 15 000,00 

  kulturní akce 15 000,00 

  KMD 42 000,00 

  jiné 11 200,00 

Skutečné výdaje 223 794,00 za:  

  
 
LVK 0,00 

  SK 7 100,00 

  škola v přírodě 13 300,00 

   DD, SD, ŠKV 22 300,00 

  exkurze 1. – 9. tř. 18 000,00 

   jízdné - plavání 43 600,00 

   jízdné KMD 1. st. 9 317,00 

   jízdné KMD 2. st. 19 399,00 

  jízdné LVZ 1. st. 19 500,00 

  jízdné – jednodenní zájezd 6 300,00 

  jízdné – ostatní (soutěže…) 9 263,00 

  kulturní a sportovní akce - jízdné 25 765,00 

   odměny – konec školního roku 8 300,00 

   odměny, sběry, reprezentace 3 487,00 

   květiny 1. 9., 30. 6. 3 558,00 

   vánoční ladění 0,00 

  razítka 1. r. 14 605,00 
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19. 3 Výdaje školy       

    v Kč 

       

Výdaje školy v r. 2021, do 31. 8. 2022     

       

       

  Celkem Z toho Celkem  Z toho 

  v roce MŠMT Zřizovatel k MŠMT Zřizovatel 

  2021 KÚ   31. 8. 2022 KÚ 
 

  0 0 0  0   0 

celkem 36 859 452 33 143 675 3 715 777 20 481 382 18 206 619 2 274 763 

z toho:       

náklady na 
platy 23 245 922 23 245 922 0 12 458 399 12 458 399 0 

OON 315 460 283 076 32 384 315 350 315 350 0 

odvody na 
pojistné 7 898 392 7 898 392 0 4 208 788 4 208 788 0 

odvody na 
FKSP 468 771 468 771 0 253 016 253 016 0 

učebnice a uč. 
pomůcky 965 064 901 942 63 122 214 064 127 598 86 466 

ostatní provoz 2 158 789 316 541 1 842 248  1 293 793 443 858 849 935 

služby, 
cestovné 1 777 683  6 560 1 771 123 1 676 165 337 803 1 338 362 

DVPP 29 371 22 471 6 900 61 807 61 807 0 

+ 

EU – šablony II. 873 733 --- --- --- --- --- 

    
 
   

EU – šablony III. 87 848 --- --- 

 
395 015 

(r. 2022 307 967) --- --- 
 
IROP MASK 0 --- --- 266 068,74 --- 12 758,03 
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Výroční zprávu schválila dne ................                                                      

……………………………… 
Mgr. Eva Hajzlerová 

ředitelka školy  
 

 

 
 
 

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

předseda ŠR  
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Příloha č. 1 

 

Závěrečná zpráva školního metodika prevence za rok 2021/2022 
 
1) Vyhodnocení priorit ze školního roku 2021/2022 

 
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) 

• zavedení aktivit pro žáky 1. stupně na spolupráci, komunikaci a budování dobrého třídního klimatu, pro 

2. stupeň na počítačovou a mediální gramotnost, online bezpečnost  

• rozšiřování podpůrných materiálů, aktivit do třídnických hodin 

Uspořádání programu pro rodiče zaměřeného na online bezpečnost 

• přesunuto na další školní rok 

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

• dlouhodobá primární prevence zrealizována ve škole v plném rozsahu (žádné online bloky) 

• rozšíření spolupráce – odborné vedení stmelovacího zájezdu pro 6. ročník (září 2022) 

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

jejich nedodržování 

• zavedeno ve třídě 7.B (došlo ke zlepšení třídního klimatu a chování žáků)   

• další třídy dle potřeby v novém školním roce 

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

nápadníku preventivních aktivit (vytvořeno školní psycholožkou) 

• proběhlo v plném rozsahu (diskuze s třídními učiteli o revizi v přípravném týdnu) 

 

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.  Bylo otevřeno 14 zájmových kroužků (viz 

tabulka 1) se zaměřením na sport, tvůrčí činnosti a osobnostní rozvoj (vhodné trávení volného času, rozvoj 

schopností, dovedností a fyzické kondice, setkávání žáků různých ročníku, rozvoj schopnosti spolupráce a řešení 

problémů). Nadále fungoval dětský parlament, který se setkával každý měsíc s vedením školy. Zvyšuje se 

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

Škola během školního roku připravila pro žáky mnoho mimoškolních akcí, jakožto základ nespecifické 

prevence – Klub mladého diváka, bruslení, sportovní kurz pro 6. ročník, kurz plavání pro  

1. a 2. ročník, škola v přírodě pro 4. a 5. ročník, cyklistický kurz pro žáky 8. ročníku, výjezd do Anglie, dvoudenní 

výlet pro žáky 9. ročníku a další. Žáci 9. ročníku uspořádali Den dětí pro žáky 1. - 2. ročníku. To vše napomáhá 

k budování pozitivního klimatu ve škole. Nadále probíhají třídnické hodiny 1x14 dní. V rámci třídnických hodin 

byli realizovány preventivní aktivity, které jsou součástí portfolia žáků. Žáci, rodiče i učitelé se zúčastnili 

dotazníkového šetření, které poslouží jako podklad pro vytvoření nové preventivní strategie na roky 2022-2026. 

Vyhodnocení dotazníků je k dispozici u vedení školy. V listopadu a dubnu proběhly rodičovské schůzky ve formě 

žák-rodič-učitel. 
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Tab. 1. – Otevřené zájmové kroužky školního roku 2021/2022 

Kroužek Ročník Kroužek Ročník 

Florbal (3 kroužky) 0. - 9.  Bubnování 6. -  9. 

Počítačový kroužek 4 .- 7. Keramika (3 kroužky) 1. -  5. 

Zážitkovo - turistický 4. – 9. Příprava na přijímací zkoušky 9. 

Veselá věda (2 kroužky) 1. – 5. Včelařský 1. – 9. 

Hravá angličtina (2 kroužky) 1. -  5.   

 

 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 Mgr. Nikola Součková – výchovný poradce, Mgr. Hana 

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

Pavlatová – školní psycholožka. Nadále pokračují 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 

stále více zapojují preventivní aktivity a hry na úkor administrativy a organizačních záležitostí. Také realizují 

aktivity či pracovní listy, které jsou součástí portfolia žáků. Po návratu dětí z distanční výuky jsou patrné problémy 

ve vztazích mezi žáky (roste počet potyček, slovního napadání, posmívání apod.) Značný je i nárůst psychických 

problémů u žáků. V takových případech nabízíme kontakty na odborná pracoviště, navazujeme úzkou spolupráci 

s rodiči.  Ve třídách, kde se výchovné problémy objevují ve větším měřítku, 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.  Nadále pokračuje sdílené třídnictví ve třídě 7.B. Žáci 5. až 8. ročníku se zúčastnili 

dotazníkového šetření – Klima třídy, které vyhodnotil metodik prevence a výsledky předal třídním učitelům.  

V průběhu roku jsme řešili a případně 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 

• psychické problémy žáků – úzká spolupráce s rodiči, konzultace se školní psycholožkou, předání 

kontaktů na specialisty 

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

dle sankčního řádu školy či domluvou na prvním stupni  

• záškoláctví - řešeno s rodiči, nastavení pravidel omlouvání, součinnost s OSPOD 

• pořizování audiovizuálních nahrávek v průběhu výuky či přestávek a případné následné šíření přes 

sociální sítě– opatření dle sankčního řadu, rodiče vyrozuměni 

 

4) Besedy, programy, přednášky 

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

ročníku (řijen-prosinec, duben-červen) 

• program „Hasík“ (preventivně výchovná činnost v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva na 

školách) pro žáky 2. a 6. ročníku (září-říjen) 

• dopravní výchova pro žáky 4. a 5. ročníku (říjen) – dopravní hřiště 
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• prevence sexuálního násilí pro žáky 9. ročníku (listopad) 

• VZPoura úrazům (prevenci úrazů u dětí a mladistvých pořádáním edukačních setkání s hendikepovanými 

pracovníky VZP ČR) pro žáky 7. ročníku (únor) 

• beseda s policistou (výběrová témata – drogová problematika, online prostor, mezilidské vztahy) pro 

všechny ročníky (únor–květen) 

• beseda s bývalým vězněm jakožto prevence kriminality pro žáky 8. – 9. ročníku (květen) 

• dopravní výchova – beseda pořádaná nadačním fondem Škoda auto pro žáky 1. - 6. ročníku (květen) 

 

5) Školení, semináře, konference 

• setkání školních metodiků prevence zajišťující SEMIRAMIS (červen) 

 

 

 

6) Priority pro školní rok 2022/2023 

• Efektivní vedení třídnických hodin (vyhodnocení a případná revize nového systému preventivních 

aktivit jakožto součást portfolia žáka, zapojení metodika prevence a školní psycholožky do třídnických 

hodin) 

• Začlenění ukrajinských žáků do třídních kolektivů 

• Zachování široké nabídky kroužků, školních akcí a mimoškolních výjezdů  

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

• Revize ŠVP v předmětech s preventivní tématikou (výchova ke zdraví, občanská výchova…) 

• Zvýšení informovanosti o činnosti školního poradenského pracoviště (webové stránky školy, nástěnky 

apod.) 

Nová preventivní strategie školy pro roky 2022-2026 

 

 

 

 

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 

 

 

 
 



[57] 

 

 


