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1 Základní údaje o škole 
 
1.1 Základní údaje o škole 
 

Název školy Základní škola a mateřská škola Dobrovice 

Adresa školy Komenského 46, 294 41 Dobrovice 

IČ 750 34 981 

Bankovní spojení 484789369/0800 

DIČ CZ75034981 

  

Telefon/fax 326398338-9 

E-mail zsdobrovice@volny.cz, sekretariat@zsdobrovice.cz 

Adresa internetové stránky www. zsdobrovice.cz 

  

Právní forma Příspěvková organizace 

Zařazení do sítě škol 1.1.2003 

Název zřizovatele Město Dobrovice 

Součásti školy Základní škola      102 326 762 
Školní družina       113 600 127 
Školní jídelna        102 802 823  
Mateřská škola     107 514 389    

IZO ředitelství  600 049 132 

Vedoucí a hospodářští 
pracovníci 

Ředitelka: Ing. Jana Čejková 
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Iveta Sedláčková 
Ekonom: Eva Šedivá 
 

Přehled hlavní činnosti školy 
(podle zřizovací listiny) 

Organizace je základní škola se školní družinou a se školní 
jídelnou a mateřská škola. Její činnost je vymezena 
zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon) a vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy České republiky č. 107/2005 Sb., o školním 
stravování. 
 
 
 

 
 
 
 
1.2 Součásti školy 
 

součásti školy kapacita 

Mateřská škola 122 

Základní škola 600 

Školní družina 120 

Školní jídelna ZŠ 500 

 
 

 

 

 
 

 

mailto:zsdobrovice@volny.cz
http://www.volny.cz/zsdobrovice
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1.3 Základní údaje o součástech školy 
 

Součást školy Počet tříd/ 
oddělení 

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků 
na třídu 

Počet žáků na 
pedagoga 

Mateřská škola 5 122 24,4 12,2 

1. stupeň ZŠ 10 249 24,9 20,75 

2. stupeň ZŠ 7 148 21.14 10,6 

Školní družina 4 120 30 30 

Školní jídelna MŠ x 122 x x 

Školní jídelna ZŠ x 514 x x 
 

1.4  Materiálně-technické podmínky školy 
 

Učebny, herny 18 učeben, cvičný byt, 4 oddělení ŠD 

Odpočinkový areál, zahrada Odpočinková zóna za budovou I. stupně, 
zahrada je využívána hlavně pro aktivity školní 
družiny 

Sportovní zařízení 2 malé tělocvičny, školní hřiště 

Žákovský nábytek Ve všech třídách je výškově nastavitelný nábytek 

Vybavení učebními pomůckami, sportovním 
nářadím apod. 

Obnovuje se systematicky v závislosti na 
finančních prostředcích 

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Pravidelně doplňujeme, včetně  i-učebnic 

Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben 
pomůckami 

Obnovuje se systematicky v závislosti na 
finančních prostředcích 

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 
technikou 

Jedna PC učebna, devět tříd IT Activboard, 
notebooky pro učitele, dataprojektory 

 
Komentář: 
 Areál Základní školy a mateřské školy Dobrovice se nachází v severozápadní části města, asi 
5 minut chůze od centra obce. Škola poskytuje základní vzdělání dětem z  Dobrovice a jejích 
místních částí Bojetic, Holých Vrchů, Chloumku, Libichova, Sýčiny, Týnce a Úherců a okolních 
obcí Kosořic, Němčic, Nepřevázky a Vinařic – přibližně polovina žáků tedy dojíždí, organizace 
dne školy je přizpůsobena dopravní obslužnosti. 
Jsme úplnou školou s 1. až  9. postupným ročníkem a naše kapacita umožňuje dle současné 
legislativy vzdělávat až 540 žáků v 18 třídách. 
Součástí školy je i školní družina, jejíž 4 oddělení mohou sloužit až 120 žákům 1. stupně. 
Prostory základní školy se nachází ve dvou budovách – v historické budově z konce 19. století 
je 8 učeben 2. stupně, sloužící částečně jako kmenové, částečně jako odborné pracovny, 2 
učebny pátých tříd, malá tělocvična a nově zrekonstruovaný cvičný byt (kuchyňka pro výuku 
vaření); třídy 1. stupně jsou umístěny do vedlejší budovy, kde byla z odpočinkové zóny 
v přízemí vybudována i druhá tělocvična a z jedné učebny je zřízena počítačová učebna. Ve 
škole je systém bezdrátového připojení k internetu, průběžně probíhá doplnění a obměna 
počítačového vybavení.  Budovy školy spojuje propojovací areál, ve kterém je umístěná školní 
šatna.  
Vedle budov 1. a 2. stupně ZŠ je součástí areálu i pět pavilónů mateřské školy, školní jídelna a 
přes ulici se nachází nové školní hřiště. Díky vstřícnosti zřizovatele má škola možnost využívat 
pro své akce i prostory městského divadla, sokolovny a univerzálního hřiště.  
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2. Personální údaje 
 
 
 
2.1 Základní údaje o pracovnících základní školy, mateřské školy a školní jídelny 
 
 
 

Počet pracovníků celkem 62 

Počet učitelů ZŠ 25 + 3 asistentky 

Počet vychovatelů ŠD 4  

Počet učitelek MŠ                       10 + 2 asistentky 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 8 

Počet správních zaměstnanců MŠ 4 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 9 

 
 
 
2.2 Členění zaměstnanců základní školy podle věku a pohlaví 
 
 
 

věk muži ženy celkem % 

do 20 let 0 0 0 0 

21 - 30 let 1 1 2 5,4 

31 - 40 let 0 6 6 16,2 

41 - 50 let 0 12 12 32,4 

51 - 60 let 2 9 11 29,8 

61 a více let 0 6 6 16,2 

celkem 3 34 37 100,0 

 
 
 
 

2.3 Členění pedagogických pracovníků ZŠ podle odborné kvalifikace 
 
 
 

odborná kvalifikace splňuje 
kvalifikaci 

nesplňuje 
kvalifikaci 

celkem % 
kvalifikovaných 

učitel prvního stupně základní 
školy 

           10 1 11 90,9 

učitel druhého stupně základní 
školy 

12 2 14 85,7 

vychovatel 3 1 4 75,0 

celkem 25 4 29 86,2 
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2.4 Údaje o pedagogických pracovnících školy 
 
 

jméno a příjmení kvalifikovanost učí ve školním roce úvazek 

Jana Čejková Ch,Aj Aj  1 

Kateřina Sobotková Čj, Nj Čj – Nj –Aj  1 

Petra Šulcová Čj, Tv Tv, Vv , asistentka pedagoga 0,73/0,3 

Zdeňka Voděrková Aj, Rj, Pdg  Aj – Rj – SkN    1 

Pavel Voděrek Př Př – F – Tv – Inf  1 

Václava Štolcová M, F M – F – Sp  1 

Iveta Sedláčková Čj, D Čj  1 

Jana Dědinová Ch, Bi Ch – Př – VkO – SPr   1 

Jolana Nezbedová Z, D Z – D  1 

Eva Zvěřinová Humanitní obory,PF, 
AJ – dostudovala 
didaktiku ze „šablon“ 

Čj – Aj   1 

Eva Konývková Inf Inf – Tv – Hv   1 

Ondřej Koffer VkO, Z VkO – Z – Tv  1 

Vita Kovářová M, Inf M – Inf  1 

Veronika Pospíšilová Aj Aj – Caj – Vv  1 

Petra Suchardová 1.st., sp. pedagogika 1.st. 1 

Gabriela Kašpárková Studuje 1.st. 1.st.  1 

Lenka Suchomelová 1.st.  Aj  0,31 

Miroslava Kalábová 1.st. 1.st., vychovatelka ŠD 1/0,18 

Eliška Kopřivová 1.st. 1.st. 1 

Julie Útratová 1.st.  1.st.  1 

Jana Hanousková VŠ pro MŠ Hv - Vč  0,32 

Petra Lapuníková 1.st. – Aj  1.st. – Aj  1 

Margaréta 
Hovancová 

1.st. 1.st. – Aj  1 

Marcela Čumpelíková 1.st. 1.st. 1 

Hana Šilhavá 1.st. 1.st. - Aj 1 

Eva Burianová SEŠ, vychovatelství Vychovatelka ŠD, asistentka 
ped. 

0,80/0,75 

Ludmila 
Chuchválková 

G, vychovatelství Vychovatelka ŠD, asistentka 
ped. 

0,71/0,75 

Michaela 
Ouředníková 

Sp.pd, vychovatelství Vychovatelka ŠD 0,71 

Terezie Jehličková G Vychovatelka ŠD 0,71 
 

2.5 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců 
 
 

nástupy a odchody počet 

nástupy   4 

odchody                            4 

 
 

Komentář ředitelky školy 

Pracovní kolektiv školy je stabilní. Všechny hlavní předměty byly odučeny kvalifikovaně. 
Nekvalifikovaným učitelům byla poskytnuta metodická podpora. 
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3. Vzdělávací program školy 
 
 
3.1 Vzdělávací program 
 
 

vzdělávací program zařazené třídy 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a 
mateřské školy Dobrovice „Učíme se pro zítřek“ – č.j. 348/2013 
 

1. – 9. ročník 

  
 
 
3.2 Učební plán školy  
 

 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní  školy a mateřské školy 
Dobrovice „Učíme se pro zítřek“, č.j. 348/2013 
 

 

 

 

Předměty 1. 2. 3. 4. 5. I.st. 6. 7. 8. 9. II.st. 

Český jazyk a literatura 8 9 9 8 8 42 5 4 4 5 18 

Anglický jazyk 1 1 3 3 3 11 3 3 3 3 12 

Německý/Ruský  jazyk - - - - - - - 2 2 2 6 

Matematika 4 5 4 5 5 23 5 4 4 5 18 

Informatika - - 1 1 1 3 1 1 2 - 4 

Svět kolem nás 2 2 3 3 4 14 - - - - - 

Dějepis - - - - - - 2 2 2 2 8 

Výchova k občanství - - - - - - 2 2 2 2 8 

Fyzika - - - - - - 2 2 2 2 8 

Chemie - - - - - - - - 2 2 4 

Přírodopis - - - - - - 2 2 2 2 8 

Zeměpis - - - - - - 2 2 2 2 8 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 

Výtvarné činnosti 2 2 2 2 2 10 - - - -  - 

Výtvarná výchova - - - - - - 2 2 1 1 6 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 

Člověk a svět práce - - - - - - 1 1 - - 2 

 celkem 20 22 25 25 26 118 30 30 31 31 122 

 
 
3.3 Zájmové kroužky 
 

Název kroužku počet zařazených žáků 

Aerobik – I. stupeň, 1. - 2. ročník 18 

Aerobik – I. stupeň, 3. - 6. ročník 15 

Kroužek ruského jazyka, 3. a 5. ročník 7 

Angličtinka, 1. ročník 12 
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Angličtina, 2. ročník 8 

Konverzace v Aj, 6. – 9. ročník 7 

Kroužek Cesta za poznáním, 9. ročník 7 

Sportovní hry I. stupeň  1. a 2.ročník, 2x 39 

Sportovní hry I. stupeň 3. ročník 12 

Sportovní hry I. stupeň  4. a 5. ročník 15 

Sportovní hry I. stupeň  5. ročník 17 

Basketbal, 5. – 9. ročník    7 

Šikovné ruce, 1. - 2. ročník 16 

Šikovné ruce, 2. - 3. ročník 16 

Informatika, 3x 52 

Atletika, 5.-9. ročník 12 

Taneční kroužek 27 

Stavba a programování modelů robotů 10 

 
 
3.4 Počet dělených hodin 
 
 

 1. stupeň 2. stupeň celkem 

počet dělených hodin 11 16 27 

 
 

Komentář ředitelky školy 

Škola vyučovala podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy a 
mateřské školy Dobrovice „Učíme se pro zítřek“ ve všech ročnících. Disponibilní hodiny byly 
využity na výuku dalšího cizího jazyka a informatiky. V zájmu zkvalitnění výuky se dělí vyučovací 
hodiny v těchto předmětech: Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk, Člověk a svět práce, 
Tělesná výchova, Informatika a Český jazyk. 
 
 

 

4. Počty žáků 
 
 
 
4.1. Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy 
 
 

počet prvních 
tříd 

počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro  školní rok  

2 52 8 

 
 
 
 
4.2 Žáci přijatí do vyšších ročníků základní školy 
 
 

ročník 2 3 4 5 6 7 8 9 

počet žáků 1 0 0 2 0 1 1 0 
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4.3 Počty žáků školy 
 

 

Třída Celkem Chlapci Děvčata 

Základní škola a mateřská škola Dobrovice 
26. 6. 2018 

POČTY  ŽÁKŮ  PODLE  TŘÍD 

Třídní učitel 

9 1.A 26 17  Mgr. Útratová Julie 
9 1.B 24 15  Mgr. Kalábová Miroslava 

18 1. ročník 50 32 

14 2.A 26 12  Kašpárková Gabriela 
13 2.B 27 14  Mgr. Lapuníková Petra 

27 2. ročník 53 26 

12 3.A 18 6  Mgr. Čumpelíková Marcela 
13 3.B 20 7  Mgr. Hovancová Margaréta 

25 3. ročník 38 13 

13 4.A 28 15  Mgr. Šilhavá Hana 
11 4.B 28 17  Mgr. Suchardová Petra 

24 4. ročník 56 32 

10 5.A 26 16  Mgr. Voděrková Zdeňka 
14 5.B 26 12  Mgr. Kopřivová Eliška 

24 5. ročník 52 28 

8 6.A 19 11  Ing. Voděrek Pavel 
11 6.B 17 6  Bc. Pospíšilová Veronika 

19 6. ročník 36 17 

8 7.A 20 12  Mgr. Dědinová Jana 
8 7.B 19 11  Mgr. Sobotková Kateřina 

16 7. ročník 39 23 

15 8.A 26 11  Mgr. Štolcová Václava 
13 8.B 21 8  Mgr. Zvěřinová Eva 

28 8. ročník 47 19 

12 9.A 26 14  Mgr. Nezbedová Jolana 

12 9. ročník 26 14 

193 397 204 Celkem 

118 249 131 1. stupeň 

75 148 73 2. stupeň 

 
 
4.4 Žáci přijatí ke vzdělávání do střední školy 
 
 
  

typ školy        počet přijatých žáků 

Gymnázium Mladá Boleslav 1 

Osmileté gymnázium Mladá Boleslav (z 5. třídy) 2 

SZdrŠ Mladá Boleslav 1 

Obchodní akademie a VOŠE Mladá Boleslav 6 

SPŠ Mladá Boleslav 3 

ISŠ Na Karmeli, Mladá Boleslav 2 
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Gymnázium Čakovice Praha 9 1 

VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní Děčín 1 

SPŠ chemická Pardubice 1 

SPŠ stavební J. Gočára Praha 4 1 

VOŠ a SPŠ Jičín 1 

SOŠ a SOU Jičínská, Mladá Boleslav 5 

SOŠ a SOU Městec Králové 1 

SOU Hubálov 1 

SŠ oděvního a grafického designu Lysá n. L. 1 

ZŠ jazyková Mladá Boleslav (z 5.třídy) 1 

  

Komentář ředitelky školy 

I v tomto školním roce mohli žáci podávat dvě přihlášky na střední školu. Žáci, kteří se hlásili na 
maturitní obory, absolvovali povinné přijímací testy. Na učilištích se konaly přijímací pohovory a 
žáci byli přijati podle průměrného prospěchu v osmém a devátém ročníku základní školy.  

 

5. Výsledky vzdělávání 

 

5.1.Přehled prospěchu školy                                                  2. pololetí školního roku 2017/18 

  
                                                                                                               zpracováno dne: 26. 6. 2018 

Předmět   Počty známek            Počet kl. žáků        Průměr              

     1        2        3        4        5        S       U                                                

Cho Chování  393      2        1         -        -         -        -  396        1,010 

Čj    Český jazyk 161  154      63       16       1        1        -  395        1,841 

Aj    Anglický jazyk 200  124      61       10       -         1        -  395        1,699 

Nj    Německý jazyk   22    31        1         -        -         -         -    54        1,611 

Rj    Ruský jazyk     7    16        4         -        -         -         -    27        1,889 

Dě   Dějepis    26    65      42       14       -         1        -  147        2,299 

VkO Výchova k obč.    92    45        9         1       -          1       -  147        1,449 

SkN Svět kolem nás 152    81      14         1       -          -        -  248        1,452 

Ze   Zeměpis    32    69      40         6       -          1       -  147        2,136 

CAj Cvičení v Aj     1      8      20         1       -          1       -    30        2,700 

Ma  Matematika 156  135      77       27       -          1       -  395        1,937 

Př   Přírodopis    27    76      37         7       -          1       -  147        2,163 

Fy   Fyzika    27    50      44       24       2         1       -  147        2,483 

Che Chemie    20    32      18         3       -          -        -    73        2,055 

Hv Hudební výchova 338    37      18         2       -          -        -  395        1,200 

Vv Výtvarná výchova 138      8        1         -        -          -        -  147        1,068 

Vč Výtvarné činnosti  242      6        -          -        -          -        -  248        1,024 

Tv  Tělesná výchova  355    36       3          -        -          -       1  394        1,107 

Spr Svět práce   52    22        -          -        -          -        -    74        1,297 

INF Informatika 167    78      20         2       -          -        -  267        1,464 

 
Celkový průměrný prospěch 1,612   Zameškané hodiny Celkem  Na žáka 
Prospěl s vyznamenáním    227   Omluvené  18267    46,129 
Prospěl      167   Neomluvené  0     0 
Neprospěl          2 
Nehodnocen          0 
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5.2 Souhrnná statistika tříd 

 
Souhrnná statistika tříd     2.pololetí školního roku 
2017/2018 

                 Zpracováno dne : 28.6.2018 

Třída Žák
ů 

Z toho hodnocení 

V      P       5     N 

Snížená 

Známka 
Ch 

Průměrný 

prospěch 

Absence na 
žáka 

omluv.  
neomluv. 

Třídní učitel 

1.A 26 26     0       -      - - 1,027 36,30          - Mgr  Útratová Julie 

1.B 24 22     2       -      - - 1,125 43,37          - Mgr. Kalábová Miroslava 

2.A 25 22     3       -      - - 1,206 32,96           - Kašpárková Gabriela 

2.B 27 24     3       -      - - 1,127 45,62           - Mgr. Lapuníková Petra 

3.A 18 17     1       -      - - 1,188 37,11           - Mgr. Čumpelíková Marcela 

3.B 20 17     3       -      - - 1,281 34,40           - Mgr. Hovancová Margaréta 

4.A 28 15   13       -      - - 1,522 53,07           - Mgr. Šilhavá Hana 

4.B 28 19     9       -      -  -      1,451 42,67           - Mgr. Suchardová Petra 

5.A 26 14   12       -      - - 1,572 51,73           - Mgr. Voděrková Zdeňka 

5.B 26 14   12       -      - - 1,649 36,92           - Mgr. Kopřivová Eliška 

6.A 19   6   12      1      -   - 1,802 40,52           - Ing. Voděrek Pavel 

6.B 17   4   13       -      -  2(1+1) 1,805 47,52           - Bc. Pospíšilová Veronika 

7.A 20   6   14       -      - - 1,707 63,25           - Mgr. Dědinová Jana 

7.B 19   2   16      1      - - 1,985 52,57           - Mgr. Sobotková Kateřina 

8.A 26 10   16       -      - - 1,752 55,15           - Mgr. Štolcová Václava 

8.B 21   5   16       -      - - 1,891 37,33           - Mgr. Zvěřinová Eva 

9.A 26   4   22       -      - 1(1+0) 2,124 62,50           - Mgr. Nezbedová Jolana 

Legenda V - prospěl s vyznamenáním  
 P - prospěl  
 5 - neprospěl 
 N – nehodnocen 
 

 
 
 
Komentář ředitelky školy: 

Výsledky celkového hodnocení žáků jsou velmi dobré, 227 žáků získalo vyznamenání, 167 
prospělo a 2 žáci neprospěli (konají opravné zkoušky). Většina žáků školy je hodnocena 
klasifikačními stupni, slovním hodnocením byl hodnocen jeden žák s potřebou podpůrných 
opatření. 
Abychom prověřili  dovednosti našich žáků a porovnali jejich vědomosti se žáky jiných škol, 
pravidelně se účastníme srovnávacích testů. I v letošním roce absolvovali žáci 5. a 9. ročníku testy 
„Kalibro“ z českého a anglického jazyka, matematiky, přírodovědného a humanitního základu a 
ekonomických dovedností. Testování  pátých tříd se celkem zúčastnilo 167 škol, testování 
devátých ročníků 113 škol. Výsledky žáků pátého ročníku v jednotlivých třídách se lišily v českém 
jazyce a v matematice, v anglickém jazyce byly shodné. V českém jazyce se žáci 5.B třídy 
pohybovali v první desetině, v 5.A to byla šestá desetina. V matematice se 5.B umístila ve čtvrté 
desetině a 5.A v sedmé desetině. V anglickém jazyce dosáhly obě třídy shodný průměrný výsledek. 
Žáci devátého ročníku byli letos úspěšnější, ve všech předmětech se pohybovali ve druhé až čtvrté 
desetině. Výsledky testů u obou ročníků odpovídají i jejich studijním výsledkům v průběhu celé 
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školní docházky.  

 

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
6.1 Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Institucionální vzdělávání 
 

Bc. Veronika Pospíšilová  Filologie anglického jazyka – Slezská univerzita Opava 

   

Studium k prohlubování odborné kvalifikace 
 

Mgr. Iveta Sedláčková  Kurz Aj pro mírně pokročilé II              rozsah 80 hodin 
Mgr. Petra Lapuníková Kurz Aj pro mírně pokročilé II              rozsah 80 hodin 
Ing. Jana Čejková  Konverzační kurz Aj         rozsah 32 hodin 
 
Hlavní úkoly DVPP: Výuka podle ŠVP 
   Projekty 
   Prohlubování odborných znalostí 
   Studium cizích jazyků 
   Inkluze  

Matematická a čtenářská gramotnost 
 
 
 
6.2 Studium k prohlubování odborné kvalifikace – přehled   
 
Školení pedagogů  
 
Ing. Čejková Jana 20. 3. 2018 Školská legislativa - aktuální změny ve školských i  obecně   

          platných právních předpisech/GDPR - nová pravidla zpracování  

a ochrany osobních údajů; 6 hod; VISK Mladá Boleslav 

1. pololetí Konverzační kurz anglického jazyka,  32 hodin, VISK, 

ŠABLONY     

9. 5  -  10. 5.   Výjezdní seminář pro ředitele středočeských škol 

 

Burianová Eva 24. 8. 2017 Společné vzdělávání jako týmová spolupráce školy/II.    

             poradenští pracovníci školy a pedagogický sbor; 8 hod;   

  ŠABLONY  

29. 9. 2017 Specifika vzdělávání žáka s lehkým mentálním postižením na 

základní škole, VISK, 8 hodin, ŠABLONY 

15. 1. 2018 Přístupy ke vzdělávání v současné škole - individualizace 

výuky a  výuka žáků se SVP,VISK Praha, 16 hod., ŠABLONY 

 

Mgr. Marcela Čumpelíková 24. 8. 2017 Společné vzdělávání jako týmová spolupráce školy/II.  

poradenští pracovníci školy a pedagogický sbor; 8 hod; 

ŠABLONY 

9. 10.              Rozvoj čtení a čtenářských dovedností v základní 

škole, NIDV Praha, 32 hod., ŠABLONY 

11. 5. 2018 Matematická gramotnost - Cesta k matematice 1. 

stupeň, ITveSkole.cz o.p.s, 16 hod. ŠABLONY 
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Mgr. Jana Dědinová 24. 8. 2017 Společné vzdělávání jako týmová spolupráce školy/II.  

poradenští pracovníci školy a pedagogický sbor; 8 hod; 

ŠABLONY 

29. 9. 2017  Specifika vzdělávání žáka s lehkým mentálním 

postižením na základní škole, VISK, 8 vyuč. hodin, 

ŠABLONY 

29. 11. 2017 Čtenářská gramotnost a její využití napříč předměty a 

v průřezových tématech - II.; Středisko ekologické 

výchovy a etiky Rýchory; 32 hod., ŠABLONY 

 

Mgr. Margaréta Hovancová 24. 8. 2017 Společné vzdělávání jako týmová spolupráce školy/II.  

poradenští pracovníci školy a pedagogický sbor; 8 hod; 

ŠABLONY 

29. 9. 2017 Specifika vzdělávání žáka s lehkým mentálním 

postižením na základní škole, VISK, 8 hodin, 

ŠABLONY 

4. 10. 2017 Inspirace pro rozvoj matematické gramotnosti v ZŠ, 

NIDV Praha, 32 hod., ŠABLONY 

11. 5. 2018   Matematická gramotnost - Cesta k matematice 1.  

stupeň, ITveSkole.cz o.p.s, 16 hod. ŠABLONY 

 

Chuchválková Ludmila 24. 8. 2017 Společné vzdělávání jako týmová spolupráce školy/II.  

        poradenští pracovníci školy a pedagogický sbor; 8 hod;        

     ŠABLONY 

29. 9. 2017 Specifika vzdělávání žáka s lehkým mentálním 

postižením na  

základní škole, VISK, 8 hodin, ŠABLONY 

8. 12. 2017 Hyperaktivní žák s poruchou pozornosti - možnosti  

pedagogické intervence; 16 hod, VISK Praha, 

ŠABLONY     

20. 6. 2018 Žák s 1. stupněm podpůrných opatření a pedagogická 

diagnostika; 16 hod., Infra s.r.o;  ŠABLONY 

 

Mgr. Miroslava Kalábová 29. 9. 2017 Specifika vzdělávání žáka s lehkým mentálním  

     postižením na základní škole, VISK, 8 hodin, 

     ŠABLONY       

29. 11. 2017  Inspirace pro učitele 1. stupně ZŠ - čtenářská 

gramotnost, NIDV Praha, 16 hod, ŠABLONY 

27. 4. 2018  Inspirace pro učitele 1. stupně ZŠ - čtenářská 

gramotnost, NIDV Liberec, 16 hodin, ŠABLONY 

11. 5. 2018 Matematická gramotnost - Cesta k matematice 1. 

stupeň, ITveSkole.cz o.p.s, 16 hod, ŠABLONY 

18. 5. 2018 Hyperaktivní žák s poruchou pozornosti - možnosti 

pedagogické intervence; 16 hod, VISK Mladá Boleslav, 

ŠABLONY  

 

Kašpárková Gabriela 24. 8. 2017 Společné vzdělávání jako týmová spolupráce  
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školy/II. poradenští pracovníci školy a pedagogický 

sbor; 8 hod; ŠABLONY 

29. 9. 2017 Specifika vzdělávání žáka s lehkým mentálním 

postižením na základní škole; VISK, 8 hodin, 

ŠABLONY 

16. 3. 2018  Rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. st. ZŠ, VISK 

Praha, 16 hod., ŠABLONY 

11. 5. 2018 Matematická gramotnost - Cesta k matematice 1. 

stupeň, ITveSkole.cz o.p.s, 16 hod; ŠABLONY 

 

Mgr. Koffer Ondřej  24. 8. 2017 Společné vzdělávání jako týmová spolupráce školy/II.  

poradenští pracovníci školy a pedagogický sbor; 8 hod; 

ŠABLONY 

29. 9. 2017 Specifika vzdělávání žáka s lehkým mentálním 

postižením na základní škole, VISK, 8 hodin, 

ŠABLONY 

17. 4. 2018  Podporujeme matematickou gramotnost/Finanční  

matematika pro 2. stupeň ZŠ, VISK Praha, 16 hod., 

ŠABLONY 

 

Konývková Eva  24. 8. 2017 Společné vzdělávání jako týmová spolupráce školy/II.  

poradenští pracovníci školy a pedagogický sbor; 8 hod; 

ŠABLONY 

29. 9. 2017 Specifika vzdělávání žáka s lehkým mentálním 

postižením na základní škole, VISK, 8 hodin, 

ŠABLONY 

 

Mgr. Kopřivová Eliška 24. 8. 2017 Společné vzdělávání jako týmová spolupráce školy/II.  

poradenští pracovníci školy a pedagogický sbor; 8 hod; 

ŠABLONY 

29. 9. 2017 Specifika vzdělávání žáka s lehkým mentálním 

postižením na základní škole, VISK, 8 hodin, 

ŠABLONY 

8. 12. 2017 Hyperaktivní žák s poruchou pozornosti - možnosti  

pedagogické intervence; 16 hod, VISK Praha, 

ŠABLONY 

29. 5.2018 Jak být dobrým čtenářem/Metody výuky čtení, VISK 

Mělník, 16 hod., ŠABLONY 

 

Kovářová Vita   24. 8. 2017 Společné vzdělávání jako týmová spolupráce školy/II.  

poradenští pracovníci školy a pedagogický sbor; 8 hod;  

ŠABLONY 

3. 9. 2017 Didaktická prostředí matematiky, Fraus Praha, 16 hod, 

ŠABLONY 

29. 9. 2017 Specifika vzdělávání žáka s lehkým mentálním 

postižením na základní škole, VISK, 8 hodin, 

ŠABLONY 
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9. 11. 2017  Poruchy učení v matematice a možnosti jejich 

reedukace, VISK Praha, 8 hodin. 

20. 11. 2017  Excel - úvodní kurz, tabulkový editor pro pedagogy, 4 

hod., Vzdělávací centrum Microsoft Kolín 

11. 12. 2017 Excel pro pokročilé tabulkový editor pro pedagogy, 4 

hod, Vzdělávací centrum Microsoft Kolín. 

12. 12. 2017 POWERPOINT - profesionální prezentace pro 

pedagogy, 4 hod., Vzdělávací centrum Microsoft Kolín 

18. 4. 2018 Rozvíjíme matematickou gramotnost - matematika pro 

všechny, VISK Praha, 16 hod., ŠABLONY 

 

Mgr. Lapuníková Petra 24. 8. 2017 Společné vzdělávání jako týmová spolupráce školy/II.  

poradenští pracovníci školy a pedagogický sbor; 8 hod; 

ŠABLONY 

29. 9. 2017 Specifika vzdělávání žáka s lehkým mentálním 

postižením na základní škole, VISK, 8 hodin, 

ŠABLONY 

7. 12. 2017 Cesty ke čtenářské gramotnosti a metody jejího 

ověřování na 1. st. ZŠ, VISK Praha, 32 hod; 

ŠABLONY 

11. 5. 2018 Matematická gramotnost - Cesta k matematice 1. 

stupeň, ITveSkole.cz o.p.s, 16 hod., ŠABLONY  

školní rok Jazykový kurz – angličtina – Obchodní akademie, 

Vyšší Obchodní akademie, Vyšší odborná škola 

ekonomická a jazyková škola s právem státní jazykové 

zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 

 

Mgr. Nezbedová Jolana 24. 8. 2017 Společné vzdělávání jako týmová spolupráce školy/II.  

poradenští pracovníci školy a pedagogický sbor; 8 hod; 

ŠABLONY 

29. 9. 2017 Specifika vzdělávání žáka s lehkým mentálním 

postižením na základní škole, VISK, 8 hodin, 

ŠABLONY4. 9. 2017  

15. 11. 2017  Dny geografie na katedře geografie PřF UJEP v Ústí 

nad Labem; 5 hod. 

14. 2. 2018 Rozvíjíme čtenářskou gramotnost, Služba a školení 

MB, 16 hod, ŠABLONY 

 

Bc. Pospíšilová Veronika 24. 8. 2017 Společné vzdělávání jako týmová spolupráce školy/II.  

poradenští pracovníci školy a pedagogický sbor; 8 hod; 

ŠABLONY 

29. 9. 2017 Specifika vzdělávání žáka s lehkým mentálním 

postižením na základní škole, VISK, 8 hodin, 

ŠABLONY 

14. 2. 2017 Techniky čtení a analýza textů, VISK Praha, 16 hod, 

ŠABLONY 
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Mgr. Sedláčková Iveta 24. 8. 2017 Společné vzdělávání jako týmová spolupráce školy/II.  

poradenští pracovníci školy a pedagogický sbor; 8 hod; 

ŠABLONY 

29. 9. 2017 Specifika vzdělávání žáka s lehkým mentálním 

postižením na základní škole, VISK, 8 hodin, 

ŠABLONY 

29. 11. 2017   Holokaust ve vzdělávání, Památník Terezín, 37 hod.  

2. 2. 2018 Storytelling - zážitková metoda k rozvoji čtenářské 

gramotnosti, NIDV Liberec, 16 hod; ŠABLONY 

5. 3. 2018  GDPR srozumitelně a prakticky, NIDV Liberec, 6 hod 

6. 3. 2018 Příprava ke konkurzu na ředitele školy/školského 

zařízení, 12 hodin, PH-VISK Praha 

školní rok Jazykový kurz – angličtina – Obchodní akademie, 

Vyšší Obchodní akademie, Vyšší odborná škola 

ekonomická a jazyková škola s právem státní jazykové 

zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 

 

Mgr. Sobotková Kateřina 24. 8. 2017 Společné vzdělávání jako týmová spolupráce školy/II.  

poradenští pracovníci školy a pedagogický sbor; 8 hod; 

ŠABLONY 

29. 9. 2017 Specifika vzdělávání žáka s lehkým mentálním 

postižením na základní škole, VISK, 8 hodin, 

ŠABLONY 

31. 10. 2017 Storytelling - zážitková metoda k rozvoji čtenářské 

gramotnosti, NIDV Liberec, 16; ŠABLONY 

21. 11. 2017 Čtenářské dílny jako prostředek rozvoje čtenářství a 

čtenářské gramotnosti, 16 hod, VISK Praha 

 

Mgr. Suchardová Petra 24. 8. 2017 Společné vzdělávání jako týmová spolupráce školy/II.  

poradenští pracovníci školy a pedagogický sbor; 8 hod; 

ŠABLONY 

29. 9. 2017 Specifika vzdělávání žáka s lehkým mentálním 

postižením na základní škole, VISK, 8 hodin, 

ŠABLONY 

19. 12. 2017 Inspirace pro rozvoj matematické gramotnosti v ZŠ, 

NIDV Liberec, 32 hod.; ŠABLONY 

26. 1. 2018 Rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ, VISK 16 

hod.,ŠABLONY 

11. 5. 2018  Matematická gramotnost - Cesta k matematice 1. 

stupeň, ITveSkole.cz o.p.s, 16 hod., ŠABLONY 

31. 5. 2018 Jak být dobrým čtenářem/Metody výuky čtení, VISK 

Mělník, 16 hod, ŠABLONY 

20. 6. 2018 Žák s 1. stupněm podpůrných opatření a pedagogická 

diagnostika; 16 hod., Infra s.r.o; ŠABLONY 

 

Mgr. Šilhavá Hana                29. 9. 2017  Specifika vzdělávání žáka s lehkým mentálním                            

  postižením na základní škole, VISK, 8 hodin, 

            ŠABLONY      
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11. 4. 2018 Práce s žákem s 2. - 5. stupněm podprůrných opatření, 

16 hod, Infra s.r.o. Praha, ŠABLONY 

27. 4. 2018 Inspirace pro učitele 1. stupně ZŠ - čtenářská 

gramotnost, NIDV Liberec, 16 hodin, ŠABLONY  

11. 5. 2018  Matematická gramotnost - Cesta k matematice 1. 

stupeň, ITveSkole.cz o.p.s, 16 hod; ŠABLONY 

 

Mgr. Štolcová Václava 24. 8. 2017 Společné vzdělávání jako týmová spolupráce školy/II.  

poradenští pracovníci školy a pedagogický sbor; 8 hod; 

ŠABLONY 

29. 9. 2017 Specifika vzdělávání žáka s lehkým mentálním 

postižením na základní škole, VISK, 8 hodin, 

ŠABLONY 

11. 10. 2017 Inspirace pro učitele - matematická gramotnost, 16 

hod, NIDV Liberec; ŠABLONY 

12. 10. 2017  Finanční matematika hrou, 16 hod., NIDV Liberec, 

ŠABLONY 

 

Mgr. Šulcová Petra  24. 8. 2017 Společné vzdělávání jako týmová spolupráce školy/II.  

poradenští pracovníci školy a pedagogický sbor; 8 hod; 

ŠABLONY 

29. 9. 2017  Specifika vzdělávání žáka s lehkým mentálním 

postižením na základní škole, VISK, 8 hodin, 

ŠABLONY 

2. 5. 2018 Inspirace pro učitele 2. stupeň ZŠ - čtenářská 

gramotnost, NIDV Praha, 16 hod., ŠABLONY 

11. 5. 2018 Zážitková TV, Moudrý osel Liberec o.p.s., 8 hod 

 

Mgr. Julie Útratová  24. 8. 2017 Společné vzdělávání jako týmová spolupráce školy/II.  

poradenští pracovníci školy a pedagogický sbor; 8 hod; 

ŠABLONY 

29. 9. 2017  Specifika vzdělávání žáka s lehkým mentálním 

postižením na základní škole, VISK, 8 hodin, 

ŠABLONY 

2. 11. 2017  Podporujeme matematickou gramotnost/Finanční 

matematika pro 1. stupeň ZŠ, 16 hod., VISK Mladá 

Boleslav, ŠABLONY 

30. 5. 2018 Matematická gramotnost - rozvoj kompetencí učitele, 

NIDV Praha, 32 hod., ŠABLONY 

 

Ing. Voděrek Pavel  24. 8. 2017 Společné vzdělávání jako týmová spolupráce školy/II.  

poradenští pracovníci školy a pedagogický sbor; 8 hod; 

ŠABLONY 

29. 9. 2017  Specifika vzdělávání žáka s lehkým mentálním 

postižením na základní škole, VISK, 8 hodin, 

ŠABLONY 
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Mgr. Voděrková Zdeňka 24. 8. 2017 Společné vzdělávání jako týmová spolupráce školy/II.  

poradenští pracovníci školy a pedagogický sbor; 8 hod; 

ŠABLONY 

29. 9. 2017  Specifika vzdělávání žáka s lehkým mentálním 

postižením na základní škole, VISK, 8 hodin, 

ŠABLONY 

 

Mgr. Zvěřinová Eva  24. 8. 2017 Společné vzdělávání jako týmová spolupráce školy/II.  

                           poradenští pracovníci školy a pedagogický sbor; 8 hod;  

                                                                      ŠABLONY 

    29. 9. 2017  Specifika vzdělávání žáka s lehkým mentálním 

postižením na základní škole, VISK, 8 hodin, 

ŠABLONY 

    14. 12. 2017 Doplňující didaktické studium anglického jazyka, VISK 

Praha, 62 hod; ŠABLONY 

    15. 2. 2018  Čtenářská gramotnost - metody a formy efektivní 

práce, 16  hod, Infra s.r.o. Stařeč; ŠABLONY 

 
 
 
 
6.3 Samostudium 
 
 

Prázdniny Počet dnů Samostudium 

Podzimní prázdniny 2 Kontrola a úprava tematických plánů 

Vánoční prázdniny 4 Materiály k ŠVP 

Jednodenní pololetní prázdniny 1 Kontrola plnění ŠVP a tematických plánů 

Jarní prázdniny 5 ŠVP 

Celkem 12  

 
 
Na základě § 24 odst. 4 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících přísluší 
pedagogickým pracovníkům volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce, nebrání-li tomu  
vážné provozní důvody (§ 24 odst. 7 zákona).  
 
 
  

Komentář ředitelky školy: 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá podle stávajícího plánu, který se během roku 
aktualizuje dle potřeby školy a nabídky Národního institutu dalšího vzdělávání. Zaměřujeme se 
hlavně  na prohlubování znalostí v oblasti tvorby školního vzdělávacího programu a jeho 
zdokonalování, jazykovou přípravu a na rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků, s důrazem 
na čtenářskou a matematickou gramotnost.V letošním roce jsme na školení pedagogů využili 
finanční prostředky z dotace OP VVV z evropských fondů, tzv. ŠABLONY. 
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7. Zájmové vzdělávání  
 
7.1 Školní družina 
 

Oddělení Počet žáků – 
pravidelná 
docházka 

Počet žáků – 
nepravidelná 
docházka 

Počet vychovatelek 

1 30 0 1 

2 30 0 1 

3    30 0 1 

4 30 0 1 

celkem 120 0 4 

7.2 Materiálně technické vybavení 
 
 

Prostory školní družiny Pro tuto činnost jsou vyčleněny čtyři třídy na 1. 
stupni, v dopoledních hodinách se 2 využívají jako 
kmenové a dvě na výuku dělených hodin  

Vybavení školní družiny Byl pořízený nový nábytek, hry a hračky se doplňují 
průběžně. 

 
 

Komentář ředitelky školy: 

Školní družina plní funkci, pro kterou byla zřízená. Pracovní doba byla prodloužena do 16 hodin. O 
školní družinu je velký zájem, proto bylo od ledna 2018 zřízeno další oddělení školní družiny. Za 
příznivého počasí využívá školní družina zahradu vedle hlavní budovy školy, kde je pískoviště, 
kryté posezení a také menší hřiště na míčové hry a jiné sportovní aktivity. 

 
8. Výchovné poradenství a žáci se speciálními vzdělávacími 
potřebami 
 
Komentář výchovné poradkyně:     
     Ve školním roce 2017 - 18 jsem plnila úkoly dané programem výchovného poradenství a 
osobním plánem, jenž zahrnuje spolupráci se školní metodičkou prevence, vedením školy,  
třídními i ostatními učiteli, učitelkami mateřské školy, vychovatelkami školní družiny, žáky a jejich 
rodiči a některými institucemi, jako jsou např. Pedagogicko-psychologická poradna (PPP), 
Speciálně pedagogické centrum (SPC), Úřad práce, sociální odbor, střední školy a učiliště.  
Ve škole bylo ve spolupráci se školní metodičkou prevence založeno Školní poradenské 
pracoviště (ŠPP), jehož  program je vyvěšen na stránkách školy. 
     Od září běží  již druhý rok po zavedení  inkluzívního vzdělávání do škol a PPP i SPC vystupují 
jako Školské poradenské zařízení (ŠPZ), které  má také poskytovat konzultace pedagogům na 
školách. Jsem  kontaktní pracovník určený pro spolupráci se ŠPZ a myslím, že  v letošním školním 
roce probíhala naše spolupráce mnohem koordinovaněji a nastavený systém fungoval 
k oboustranné spokojenosti. Závěry z metodické návštěvy pracovnic ŠPZ ve škole neobsahovaly 
žádnou výtku.  Souběžně s novým systémem vyšetřování žáků v ŠPZ jsem vedla i letos 
dokumentaci žáků, platnou  jen do srpna 2018, což je nejzazší termín pro nové vyšetření dětí  a 
vydání dokumentace dle platného zákona. Všechny rodiče žáků, kterých se nové vyšetření týká, 
jsem prostřednictvím třídních učitelů vyzvala k včasnému podání žádosti o nové vyšetření v ŠPZ. 
     Práce se žáky spočívá v každodenním působení na ně a také ve vyhledávání těch, kteří 
potřebují tzv. podpůrné opatření sloužící k vyrovnání vzdělávacích možností žáků. V letošním 
školním roce bylo na naši žádost ŠPZ doporučeno vypracovat individuální vzdělávací plán také 
jednomu našemu nadanému žákovi.  
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Vzhledem k tomu, že jsem se v letošním školním roce stala třídní učitelkou v páté třídě, prolínala 
se práce výchovné poradkyně také s řešením běžných problémů vznikajících v procesu vzdělávání 
a výchovy žáků v mé třídě.  
Vycházejícím žákům jsem pomáhala s přípravou na budoucí studium a povolání. Zájemcům jsem 
nabídla kroužek Svět poznání, v němž jsme řešili hlouběji témata, která  mladé lidi zajímají a chtějí 
řešit, zaměřili jsme se na sebepoznávání, plánování a rozhodování. Všichni žáci, kteří se rozhodli 
pro studium na střední škole zakončené maturitní zkouškou, museli povinně skládat státní 
přijímací zkoušky. Všichni žáci se dostali na střední školy a učiliště v prvním kole přijímacího 
řízení, někteří z nich však netrpělivě očekávali posun v pořadí přijatých žáků po oficiálním 
odevzdání zápisových lístků.  
V dubnu  jsem se opět zúčastnila zápisu dětí do první třídy.  
Rodiče i žáci měli možnost navštěvovat mě během konzultačních hodin, případně se telefonicky 
domluvit a využít ke schůzce jiný termín, rodičům žáků páté třídy jsem zorganizovala tři třídní 
schůzky. Všichni rodiče byli písemně informováni o akcích pořádaných školou pro žáky a také 
zváni k účasti na akcích. Pro deváťáky a jejich rodiče jsem připravila materiály i odbornou pomoc, 
které jim slouží k lepší orientaci  v nabídce škol a učilišť – rodičovská schůzka, stránky školy, 
nástěnka, katalogy, návštěvy zástupců středních škol a učilišť v naší škole, konzultační hodiny, 
Dny otevřených dveří, výstava studijních a učebních oborů, informace o možnosti  nechat vyšetřit 
dítě testy profesionální orientace. Po ukončení přijímacího řízení byli rodiče žáků deváté třídy 
vyzváni odpovědět na otázky v minianketě, jež mi slouží jako zpětná vazba pro mou další práci. 
     Spolupráce s institucemi probíhala písemnou formou, telefonickými konzultacemi i osobními 
kontakty. Účastnila jsem  se schůzek určených výchovným poradcům pořádaných ÚP, PPP, 
sociálním odborem a předala jsem informace žákům, jejich rodičům i kolegům ve škole. Zúčastnila 
jsem se i některých akcí společně se žáky naší školy, např. při akcích Škoda Auto  pro dívky 5. -  
6. a 9. tříd sloužících k popularizaci technických učebních oborů, výstavy středních škol a učilišť, 
apod.    
V rámci školy jsem koordinovala spolupráci všech kolegů a operativně jsme řešili vše, co bylo 
potřeba, případně jsme danou záležitost projednali  na pedagogické radě, v metodických 
sdruženích či na výchovné komisi. 
V letošním školním roce  navštívila školu Česká školní inspekce a vedení výchovného poradenství 
bylo ohodnoceno  pozitivně. 
    Ze školy odcházejí žáci 9. ročníku a tři žáci z 5. ročníku – dva na osmileté gymnázium, jedna 
žákyně na základní školu jazykovou. Všichni vycházející žáci byli přijati na  střední školy a učiliště 
-  přehled umístění je k dispozici u ředitelky školy.  

 
Mgr. Zdeňka Voděrková 

 
 
9. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci 
 
 
9.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
Ve školním roce 2017/2018 bylo ve škole celkem 28 žáků, kterým byla přiznaná podpůrná 
opatření. Jednalo se o žáky s poruchami učení, chování, vadami řeči, lehkým mentálním, 
sluchovým  a tělesným postižením. Ve třídách  pracovali dva žáci s pomocí asistentky pedagoga a 
jeden se s asistentkou vzdělává doma. Všichni integrovaní žáci prospěli a postoupili do vyššího 
ročníku. 
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9.2 Podmínky pro vzdělávání 
 
 

Podmínky pro vzdělávání žáků s podpůrnými opatřeními ano částečně ne 

odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné 
změny úpravy interiéru školy a třídy 

 x  

uplatňování principu diferenciace a individualizace 
vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování 
obsahu, forem i metod výuky 

x   

umožňování žákovi používat potřebné a dostupné 
kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky 
přizpůsobené jeho individuálním potřebám  

x   

zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo 
znevýhodnění při hodnocení výsledků 

x   

uplatňování zdravotního hlediska a respektování individuality a 
potřeby žáka  

x   

podporování nadání a talentu žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné vzdělávací 
nabídky 

x   

zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro 
práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

x   

působení asistenta pedagoga v případě potřeby  3 
asistenti 

  

spolupráce s rodiči     x   

spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se 
vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

  x 

 
 
 

Komentář ředitelky školy: 

 
Škola vytváří podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Žáci jsou 
integrování do běžné třídy a jsou vzdělávání podle individuálního plánu. Na škole pracují tři 
asistentky pedagoga, které pomáhají učitelům při vzdělávání integrovaných žáků. Vstup do 
budovy prvního stupně je upraven tak, aby byl do školy bezbariérový přístup.  

 
10. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže) 

 
Školní výlety 2018 
 
 
1. A  Liberec – ZOO (autobus) 
1. B  Dolánky – Dlaskův statek (vlak) 
2. A  Kost – prohlídky hradu, program – lukostřelba 
2. B  Kost - prohlídky hradu, program – lukostřelba 
3. A  Šestajovice – čokoládovna, mýdlárna  (autobus) 
3. B  Šestajovice – čokoládovna, mýdlárna (autobus) 
4. A  Kokořín – hrad, Pokličky; vlak 
4. B  Letiště Václava Havla; autobus 
5. A  Malá Skála, Valdštejn – hrad; vlak 
5. B  Letiště Václava Havla; autobus 
6. A  Malá Skála, Valdštejn – hrad; vlak 
6. B  Valdštejn, Sedmihorky; vlak 
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7. A  Zvířetice; vlak, pěší 
7. B  Zvířetice; vlak, pěší 
8. A  Zvířetice; vlak, pěší 
8. B  Zvířetice; vlak, pěší 
9. A  Plzeň – Techmania Science centrum, Plzeňský pivovar; vícedenní; vlak  
 
Exkurze, divadelní přestavení, vzdělávací akce, … 

1. A  Den dětí 
  Little talent 
  Hudební pohádka  
  Projekt Den Země 
  Projekt OČMU 
  Hudebně didaktické divadlo ABRAKA muzika – Člověk mezi lidmi 
  ZUŠ open 

Divadelní představení – DS Dobrovít 
Školní akademie 

 
1. B  Den dětí 
  Little talent 
  Výchovný koncert  
  Projekt Den Země 
  Projekt OČMU 
  Hudebně didaktické divadlo ABRAKA muzika – Člověk mezi lidmi 
  ZUŠ open 
  Divadelní představení – DS Dobrovít 
  Školní akademie 
 
2. A  Den dětí 
  Little talent 
  Projekt Den Země 
  Projekt OČMU 
  Divadelní představení – DS Dobrovít  
  Hudebně didaktické divadlo ABRAKA muzika – Člověk mezi lidmi 
  Školní akademie 
 
2. B  Den dětí 
  Little talent 
  Projekt Den Země 
  Projekt OČMU 
  Hudebně didaktické divadlo ABRAKA muzika – Člověk mezi lidmi 
  Divadelní představení – DS Dobrovít 
  Školní akademie 
 
3. A  Den dětí 
  Little talent 
  Projekt Den Země 
  Projekt OČMU 
  SHŠ Pernštejni – program Staré pověsti české 
  Divadelní představení – DS Dobrovít 
  Hudebně didaktické divadlo ABRAKA muzika – Člověk mezi lidmi 
  Matematický klokan 
  Školní akademie 
 
3. B  Den dětí 



 Základní škola a mateřská škola Dobrovice  

 

23 

  Little talent 
  Projekt Den Země 
  Projekt OČMU 
  SHŠ Pernštejni – program Staré pověsti české 
  Divadelní představení – DS Dobrovít 
  Hudebně didaktické divadlo ABRAKA muzika – Člověk mezi lidmi 
  Matematický klokan 
  Školní akademie 
 
4. A  Den dětí 
  Little talent 
  Projekt Den Země 
  Projekt OČMU 
  Dopravní hřiště 
  SHŠ Pernštejni – Staré pověsti české 
  Divadelní představení – DS Dobrovít 
  Matematický klokan 
  Návštěva knihovny 
  Přednáška Slánka o.p.s. – Naše třída, Drogy ze sámošky – tabák 
  Hudebně didaktické divadlo ABRAKA muzika – Člověk mezi lidmi 
  Školní akademie 
 
4. B  Den dětí 
  Little talent 
  Projekt Den Země 
  Projekt OČMU 
  Dopravní hřiště 
  SHŠ Pernštejni – Staré pověsti české 
  Divadelní představení – DS Dobrovít 
  Matematický klokan 
  Návštěva knihovny 
  Přednáška Slánka o.p.s. – Naše třída, Drogy ze sámošky – tabák 
  Hudebně didaktické divadlo ABRAKA muzika – Člověk mezi lidmi 
  Školní akademie 
 
5. A  Den dětí 
  Little talent 
  Projekt Den Země 
  Projekt OČMU 
  SHŠ Pernštejni – Staré pověsti české 
  Divadelní představení – DS Dobrovít 
  Přednáška Slánka o.p.s. – Kyber džungle 
  Den techniky pro dívky – Škoda auto a.s. 
  Srovnávací testy Kalibro 
  Matematický klokan 
  Štefánikova hvězdárna v Praze 
  Návštěva knihovny 
  Hudebně didaktické divadlo ABRAKA muzika – Kyberprostor 
  Projekt – 100 let republiky 
  Školní akademie 
  Projekt – Vaření pro Soniu 
 
 
5. B  Den dětí 
  Little talent 
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  Projekt Den Země 
  Projekt OČMU 
  SHŠ Pernštejni – Staré pověsti české 
  Divadelní představení – DS Dobrovít 
  Přednáška Slánka o.p.s. – Jsem originál 
  Den techniky pro dívky – Škoda auto a.s. 
  Srovnávací testy Kalibro 
  Matematický klokan 
  Štefánikova hvězdárna v Praze 
  Návštěva knihovny 
  Hudebně didaktické divadlo ABRAKA muzika – Kyberprostor 
  Projekt – 100 let republiky 
  Školní akademie 
  Projekt – Vaření pro Soniu 
 
6. A  Projekt Den Země 
  Projekt OČMU 
  Přednáška Slánka o.p.s. – Drogy ze sámošky - alkohol; Puberťáci 
  SHŠ Pernštejni – program Staré pověsti české 
  Divadelní představení – DS Dobrovít 
  Návštěva knihovny v Dobrovici 
  Planetárium Praha – program Pohyby Země 
  Hudebně didaktické divadlo ABRAKA muzika – Kyberprostor 

Den techniky pro dívky – Škoda auto a.s. 
Jeden svět na školách - promítání 

  Projekt – 100 let republiky 
Školní akademie 
Projekt – Vaření pro Soniu 
 

6. B  Projekt Den Země 
  Projekt OČMU 
  Přednáška Slánka o.p.s. – Drogy ze sámošky - alkohol; Puberťáci 
  SHŠ Pernštejni – program Staré pověsti české 
  Divadelní představení – DS Dobrovít 
  Návštěva knihovny v Dobrovici 
  Planetárium Praha – program Pohyby Země 
  Hudebně didaktické divadlo ABRAKA muzika – Kyberprostor 

Den techniky pro dívky – Škoda auto a.s. 
Jeden svět na školách – promítání 
Projekt – 100 let republiky 
Školní akademie 
Projekt – Vaření pro Soniu 
 

7. A  Projekt Den Země 
  Projekt OČMU 
  Přednáška Slánka o.p.s. – Mediální džungle; Krása 
  SHŠ Pernštejni – program Staré pověsti české 
  Divadelní představení – DS Dobrovít 
  Návštěva knihovny v Dobrovici 
  Lyžařský výcvikový kurz 
  Botanická zahrada – skleník Fata Morgana – tropičtí motýli 
  Hudebně didaktické divadlo ABRAKA muzika – Kyberprostor 
  Projekt – 100 let republiky 
  Školní akademie 
  Projekt – Vaření pro Soniu 
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7. B  Projekt Den Země 
  Projekt OČMU 
  Přednáška Slánka o.p.s. – Mediální džungle; Krása 
  SHŠ Pernštejni – program Staré pověsti české 
  Divadelní představení – DS Dobrovít 
  Návštěva knihovny v Dobrovici 
  Lyžařský výcvikový kurz 
  Botanická zahrada – skleník Fata Morgana – tropičtí motýli 
  Hudebně didaktické divadlo ABRAKA muzika – Kyberprostor 
  Projekt – 100 let republiky 

Školní akademie  
Projekt – Vaření pro Soniu 
 

8. A  Projekt Den Země 
  Projekt OČMU 

Projekt 100 let republiky 
  Přednáška Slánka o.p.s. – Nelegální drogy; Sexualita 
  SHŠ Pernštejni – program Staré pověsti české 
  Divadelní představení – DS Dobrovít 
  Projekt – Cestou přírodovědných a technických předmětů – SOU Škoda             

(3 pracovní dílny) +  návštěva muzea 
  Divadelní představení MB (Jak je důležité míti Filipa) 
  Dětský den – organizace pro 1. st. 
  Kariérní den – Mezi námi děvčaty – SOU Škoda 
  Hudebně didaktické divadlo ABRAKA muzika – Kyberprostor 
  Školní akademie 
  Projekt – Vaření pro Soniu 
 
8. B  Projekt Den Země 
  Projekt OČMU 

Projekt 100 let republiky 
  Přednáška Slánka o.p.s. – Nelegální drogy; Sexualita 
  SHŠ Pernštejni – program Staré pověsti české 
  Divadelní představení – DS Dobrovít 
  Projekt – Cestou přírodovědných a technických předmětů – SOU Škoda             

(3 pracovní dílny) +  návštěva muzea 
  Divadelní představení MB (Jak je důležité míti Filipa) 
  Dětský den – organizace pro 1. st. 
  Kariérní den – Mezi námi děvčaty – SOU Škoda 
  Hudebně didaktické divadlo ABRAKA muzika – Kyberprostor 
  Školní akademie 
  Projekt – Vaření pro Soniu 
 
9. A  Projekt Den Země 
  Projekt OČMU – organizace pro 1. a 2. stupeň  
  Přednáška Slánka o.p.s. – Extremismus; Rizika sexu 
  SHŠ Pernštejni – program Staré pověsti české 
  Divadelní představení – DS Dobrovít 
  Divadelní představení MB (Jak je důležité míti Filipa) 
  Naučná procházka v MB – Metalová cesta, prohlídka Židovského hřbitova 
  Výstava studijních a učebních oboru v MB 
  Hudebně didaktické divadlo ABRAKA muzika – Kyberprostor 
  Kariérní den – Mezi námi děvčaty – SOU Škoda  

Školní akademie 
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Projekt – Vaření pro Soniu  
  Little talent – organizace pro 1. st. 

Dětský den – organizace pro 1. st. 
Slavnostní vyřazení absolventů školy v obřadní síni Městského úřadu 

 
  
 
 
 
Sportovní a vědomostní soutěže, jiné akce školy 
 

 Olympiáda v českém jazyce 

 Dějepisná olympiáda 

 Zeměpisná olympiáda 

 Matematická olympiáda 

 Biologická olympiáda 

 Chemická olympiáda 

 Mladý chemik 

 Pangea – matematická soutěž 

 Pythagoriáda 

 Matematický klokan 

 Přírodovědný klokan 

 Vlastík – vlastivědná soutěž pro žáky 1. st. 

 Konverzační soutěž v anglickém jazyce 

 Talentová soutěž v psaní na PC 

 Školní akademie 

 Testy Kalibro – srovnávací testy pro žáky 5. a 9. ročníku 

 Halloweenský průvod 

 projekt Hrdá škola – Suit up den, Barevný týden, Den učitelů 

 DoBroLuSe cup – přebor škol našeho regionu v atletice 

 Přespolní běh na Štěpánce 

 Pohár rozhlasu 

 Atletický čtyřboj 

 Středočeský taneční pohár 

 Turnaj v přehazované, vybíjené 

 Atletický víceboj 1. s 2. tříd 

 Turnaj v basketbalu pořádaných žákovskou samosprávou 

 McDonald’s Cup – fotbalový turnaj  

 Vánoční besídky s diskotékou 
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Soutěže ve školním roce 2017/2018 

 

 

Středočeský 
taneční pohár  

Okresní kolo 
– mini týmy, 
postup KK 

Šuláková Barbora 
Dědková Kristýna 

SŠ 
IX. A 
 

2. 

Středočeský 
taneční pohár 

Okresní kolo 
– tým 1. 
stupeň 

Vesecká T.,Šepsová M., Baldová K., 
Marková K., Helichová M., Benešová 
K., Nezdarová E., Žemlová D., Cífková 
D., Landová A., Kučerová K., Marková 
B., Paštrnák V., Růžičková L. 

III. B 
IV. A 
IV. B 
V. A 
V. B 
VI. A 

3. 

Středočeský 
taneční pohár 

Okresní kolo 
– tým 2. 
stupeň - 
Next 

Růžičková M., Svobodová A., 
Havlátová A. , Dědková K., Sobotková 
A., Sklenářová B., Motáňová L., 
Radikovská A.,Vencálková K., 
Jahodová A., , Štumfová T., 
Wágnerová N., Hejdrychová K., 
Loudová E.,Pýchová N., Ištoková A., 
Volprechtová P., Kovářová M., 
Šuláková A., Zítková K., Pospíšilová L., 
T. Vesecká, Antošová K., Horáková A., 
Sobota H., Tůmová N., Koudelková E., 
Beňová L., Urbanová M. 

IX. A 
VIII. A 
VII. A 
VII. B 
VI. A 
VI. B 
V. A 
V. B 

4. 

Středočeský 
taneční pohár 

Okresní kolo 
tým Next 
Elite , 
postup KK 

Vencálková K., Radikovská A., 
Sklenářová B., Šuláková B., Dědková 
K., Šuláková A., 

VI. B, 
VII. A, 
VIII. A, 
IX. A, SŠ 

2. 

Středočeský 
taneční pohár 

okresní kolo 
- freestyle 

Adéla Šuláková VI. B 2. 

Středočeský 
taneční pohár 

Okresní kolo 
– tým 1. 
stupně 

Bečvářová M., Egertová L., Fialová T., 
Hlaváčová L. , Hrobská E., Karbanová 
D., Konupková K., Kořínková A., 
Kučerová V., Mannová K., Novotná J., 
Stehlíková N., Svobodová N., Vávrová 
T., Vilhelmová M., Vávrová V. 

I. A, I. B, 
II. A, II. B 

4. 

Pohár rozhlasu Okresní kolo Horáková Alžběta, Jahodová Anna 
Částková Tereza, Hejdrychová Klára, 
Bednářová Anežka, Vesecká Tereza 
 Najmanová Eliška, Štumfová Tereza 

VI. A 
VI. B 

10. 

Vítková Alexandra, Růžičková 
Michaela, Dvořáková Lucie, Čerychová 
Andrea, Dragnevová Sára, Svobodová 
Alena, Paříková Adéla,  Radikovská 
Anna, Sklenářová Barbora 
 

VIII. A, 
VII. B 
IX. A 

8. 

Ištok Jan, Kühmel Patrik, Lapuník Jan, 
Odstrčil Vojtěch, Kovařík Ondřej, 
Bartoň Jan, Janeček Martin, Budka 
Ondřej, Šak Patrik, Repiský Ondřej 

VIII. A 
IX. A 
VIII. B 

13. 

Atletický víceboj 
 1. – 2. tříd 

nepostupové Suchardová E., Mannová K., 
Kühmelová K. Nosková , Kolesár J., 
Sobota T., Šak D., Rozsypal D., Hanuš 
J. 

I. A, I. B, 
II. A, II. B 

5.  
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McDonald’s Cup – 
kategorie A 

Okresní Picek D., Nosek J., Ševců V., Černý 
M., Fortner D., Hašuĺ M., Kabele Š., 
Mráček A., Stehlík L., Šak D., Sobota 
T., Prskavec D., Moc M. 

I. B, II. A, 
II. B 
III. A,III. 
B 

3. 

McDonald’s Cup – 
Kategorie B 

Okresní Lepka J.,Kopecký J., Pavlíček Š., Špak 
A., Henrich D., Odstrčil V., Čumpelík 
M., Pokorný M., Zajíček L., Kolesár M. 

IV. A 
IV. B 
V. A, V. 
B 

3. 

Přehazovaná Okresní Henrich D., Vostrá K., Kalinová J., 
Grusová E., Baldová A., Raška E., 
Lepka J., Fiala T., Odstrčil V., 
Růžičková L., Michalská T. 

V. A 
V. B 

9. 

Vybíjená okresní  Ciglerová M., Nováková A., Grusová 
E., Vostrá K., Helichová M., Skrbková 
J., Baldová A., Šilhová K., Michalská 
T., Beňová L.., Bartošová V., Kalinová 
T.  

IV. A, IV. 
B, V. A, 
V. B 

7. -
8. 

Henrich D., Hlaváček Š., Landa D., 
Krátký J., Nečesaný D., Špak A., 
Kopecký J., Pavlíček Š., Raška E., 
Lepka J., Procházka J., Zajíček L.; 

IV. B, V. 
A, V. B 

6. – 
7. 

Běh na Štěpánce okresní Stehlík L., M. Pokorný, D. Šak, D. 
Rozsypal, M. Kolesár  

II. B, III. 
B, IV. A, 
IV. B 

1. 

J.  Posltová, V. Ševců, M. Wilhelmová, 
Tomášková A.,  M. Helichová  

II. A, II. 
B, III. B, 
IV. A, IV. 
B 

4.  

L. Zajíček, J. Lepka, V. Odstrčil, D. 
Henrich,  
J. Krátký 

IV. A, IV. 
B, V. A, 
V. B 

6.  

L. Růžičková A. Rychterová, N., 
Tůmová , A. Baldová 

IV. A, V. 
A, V. B 

7.  

Orientační běh – 
OČMU 

školní kolo P. Šak, J. Zvěřina, V.Pavlíček, J.  
Boháček 

VII. A 1. 

Dvořáková L., Vlkovská G., Paříková 
A., Čerychová A., Bartoň J. 

VIII. A, 
VII. B 

2. 

T. Kohout, L. Klimeš, V. Novotný VII. A 3. 
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Soutěž Úroveň Soutěžící Třída umístění 

ZAV – talentová 
soutěž v psaní na 
PC 

Okresní kolo Alena Svobodová IX. A 1. 

Adéla Havlátová IX. A 2. 

Karolína Bodzková IX. A 3. 

Dějepisná 
olympiáda 

Okresní kolo Růžičková Michaela IX. A 2. 

Krajské kolo Růžičková Michaela VIII. 8. 

Pythagoriáda Okresní kolo Čapek Adam VII. A 27. -  35. 

Raška Eduard V. A 1. 

Havlas Šimon V. A 15. – 18. 

Maradová Kristýna V. B 15. – 18. 

Hovanec Michal Jan, Krátký 
Jakub 

IV. B, V. 
B 

22. – 32. 

Marková Barbora IV. B 33. – 45. 

Matematický 
klokan 

Okresní kolo Šantínová Veronika VI. A 6. 

Michal Jan Hovanec IV. A 2. 

Krátká Elen III. B 1. 

Jehličková Blanka III. B 2. 

Niklíčková Alžběta III. B 2. 

Stehlík Lukáš III. B 2. 

Havlasová Sára III. A 3. 

Chemická 
olympiáda 

Okresní kolo Vilém Raška IX. A 4. 

Michaela Růžičková IX. A 6. 

Mladý chemik 2. kolo (KK) Vilém Raška IX. A 18. – 19. 

3. kolo 
(celostátní) 

Vilém Raška IX. A 24. 

Biologická 
olympiáda 

Okresní kolo Stehlík Jiří VI. A 2. 

Richtrová Anna IX. A 3. 

Pažoutová Kateřina IX. A 5. 

Růžičková Michaela IX. A 7. 

Biologická 
olympiáda 

Krajské kolo Richtrová Anna XI. A 19. 

Stehlík Jiří VI. A 29. 

Zeměpisná 
olympiáda 

Okresní kolo Tereza Vesecká VI. B 17. 

Adéla Šuláková VI. B 21. 

Raška Vilém IX. A 6. 

Růžičková Michaela IX. A 5. 

Adam Čapek VII. A 3. 

Olympiáda 
v českém jazyce 

okresní kolo 
 

Anna Richtrová IX. A 2. 

Tereza Homolková IX. A 3. 

krajské kolo  Anna Richtrová IX. A 30. 

Tereza Homolková IX. A 32. 

Vlastík – 
vlastivědná 
soutěž 

Oblastní kolo Wilhelmová Magdaléna II. B 8. 

Niklíčková Alžběta III. B 

Zajíček Ladislav IV. B 

Lepka Jan V. A 

Konverzační 
soutěž AJ  

Okresní kolo Bodzková Karolína IX. A 4. 

Homolková Tereza IX. 6. 

Masáková Eva VII. A 1. 

Stříbrný Jakub VII. A 18. 

Přírodovědný 
klokan 

Školní kolo Jan Lapuník IX. A 1. 

Kateřina Pažoutová IX. A 2. 

Vilém Raška, Michaela 
Růžičková 

IX. A 3. – 4. 

IT – SLOT 1. kolo 
(celostátní 
soutěž) 

Vilém Raška 
Filip Urban 
Michaela Růžičková 

IX. A 
VIII. A 
IX. A 

214. 
215. 
381. 
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Komentář ředitelky školy: 

Škola podporuje talentované žáky a připravuje je na různé soutěže a akce, které obohatí a 
zatraktivní výuku. Pro sedmé třídy je organizován lyžařský výcvikový kurz, spojený s ozdravným 
pobytem na horách. Vyučující odborných předmětů připravují tematicky zaměřené exkurze. Každý 
třídní učitel připraví jeden školní výlet v rozsahu 1 až 2 dnů. Talentovaní žáci se účastní soutěží a 
olympiád s velmi dobrými výsledky. Více se zaměřujeme na celoškolní projekty. 
  

 

 11. Prevence sociálně patologických jevů 

 
11.1 Prevence sociálně patologických jevů 
 

Vzdělávání  

Školní metodik prevence Ukončené čtyřsemestrální studium pro metodiky 
prevence 

Pedagogičtí pracovníci školy Semináře v rámci DVPP 

Školní vzdělávací program  

Etika a právní výchova Ve vyučovacích předmětech: výchova k občanství, 
svět kolem nás, mediální výchova 

Výchova ke zdravému životnímu stylu Ve vyučovacích předmětech: výchova k občanství, 
prvouka, přírodověda, vlastivěda, přírodopis, člověk 
a svět práce, projekty (Den Země, Ochrana člověka 
za mimořádných situací) 

Preventivní výchova ve výuce jednotlivých 
předmětů 

Svět kolem nás, přírodověda, výchova k občanství, 
přírodopis, chemie, tělesná výchova a objevuje se i 
v jiných předmětech 

Formy a metody působení na žáky, které se 
zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální 
chování 

Projektová výuka, skupinová práce, přednášky, 
besedy, soutěže, výstavy, výuka ve volitelných 
předmětech. Projekt Adopce na dálku. 
 

Organizace prevence  

Minimální preventivní program Škola má zpracovaný Minimální preventivní 
program 

Využití volného času žáků Snaha doplnit výchovu a vzdělávání dalšími 
aktivitami, které postihují volný čas dětí - akce 
školy, nabídka zájmových kroužků, činnost ŠD 

Průběžné sledování podmínek a situace ve 
škole z hlediska rizik výskytu sociálně 
patologických jevů 

Školní metodik prevence, učitelé a ředitelka školy 
průběžně sledují podmínky výskytu sociálně 
patologických jevů 

Uplatňování forem a metod umožňující 
včasné zachycení ohrožených dětí 

Zapojeni jsou všichni vyučující 

Poradenská služba školního metodika 
prevence 

Dle potřeby 

Poradenská služba výchovného poradce Koordinuje svou činnost se školním metodikem 
prevence 

Zajištění poradenských služeb speciálních 
pracovišť a preventivních zařízení 

Sociální kurátor Magistrátu města Mladá Boleslav, 
Policie ČR, Pedagogicko-psychologická poradna 
v Mladé Boleslavi, Český červený kříž, SPC 

Vybavení školy odbornými a metodickými 
materiály a dalšími pomůckami 

Odborné příručky,  DVD, předplatné odborných 
časopisů (Rodina a škola, Komenský, Moderní 
vyučování, Živá historie, Tajemství české historie, 
Dnešní svět, Učitelské noviny,  
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Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, 
distribuci a zneužívání návykových látek 
v areálu školy a odpovídající sankce) 

Obsahuje. 

Akce školy pro žáky k prevenci sociálně 
patologických jevů 

Ano, viz přehled Akce školy. 

 
 
 

Komentář ředitelky školy: 

 
Problematice prevence sociálně patologických jevů je věnovaný velký důraz. Stále častěji jsou 
mezi žáky registrovány projevy šikany, agrese, vulgárního chování a v neposlední řadě 
kyberšikany. Důležitou osobou je školní metodik prevence, který organizuje pro žáky osvětové 
akce. Velmi dobrá je i spolupráce se sociálním odborem Magistrátu města Mladá Boleslav. 
Prevence ve škole probíhá podle „Minimálního preventivního programu“. Při tvorbě ŠVP jsme se 
zaměřili na další formy a metody práce, aby žáci i ve vyučovacích hodinách byli postupně s touto 
problematikou seznamováni. Průběžně doplňujeme vhodný studijní materiál pro učitele, učebnice a 
učební pomůcky. 
 

  
 
 
11.2. Práce metodika prevence sociálně patologických jevů 
 
 Komentář metodičky prevence Mgr. Jany Dědinové: 
 

VYHODNOCENÍ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 

 

Prevence rizikového chování je zakotvena ve školním řádu, v osnovách a školním vzdělávacím 
programu. Nespecifická primární prevence zahrnuje veškeré aktivity podporující zdravý životní styl 
žáků.  Žáci mají možnost navštěvovat zájmové kroužky, do výuky některých předmětů je zahrnuta 
výchova ke zdravému životnímu stylu, škola organizuje různé soutěže, exkurze, vzdělávací akce, 
projekty a akce pořádané žáky samými.  
Specifickou primární prevenci zahrnují aktivity, které se zaměřují konkrétně na předcházení  
a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování žáků (záškoláctví, šikana, rasismus, 
xenofobie, vandalismus, kriminalita, delikvence, užívání návykových látek, onemocnění HIV/AIDS, 
závislost na politickém a náboženském extremismu, netolismus (virtuální drogy), patologické 
hráčství (gambling), kyberšikana, poruchy příjmu potravy atd. Pro žáky jsou pořádány besedy a 
přednášky s touto tématikou, rovněž do výuky některých předmětů je tato oblast zařazována. 
Při podezření na určité rizikové chování se snažíme získat co nejvíce objektivních informací na 
základě pozorování žáků, třídních kolektivů, rozhovorů se žáky, s jejich rodiči, případně pomocí 
dotazníků či sociometrických testů.  Třídní učitelé, případně vyučující výchovy k občanství se snaží 
zařadit aktuální problém do výuky - formou diskuse se žáky, prostřednictvím sociálně 
psychologických her. Není-li v možnostech školy pomoci ohroženým žákům, doporučujeme 
rodičům navštívit odborné poradenské pracoviště.  

 
V rámci preventivního působení spolupracujeme s těmito organizacemi: 

 Občanským sdružením Slánka v Mladé Boleslavi (p. Babka) – komplexní dlouhodobý 
program všeobecné primární prevence pro třídní kolektivy od 4. – 9. ročníku, jehož 
cílem je efektivně předcházet vzniku rizikového chování u žáků 

 Policií ČR 
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 Městskou policií MB 

 Pedagogicko psychologickou poradnou v Mladé Boleslavi + okresním metodikem 
prevence Mgr. Sabolovou 

 Speciálně pedagogickým centrem v Mladé Boleslavi 

 

Akce s tématikou rizikového chování organizované pro žáky v letošním školním 
roce: 

ROČNÍK DATUM PREVENTIVNÍ AKCE 

7. A, B (dívky) prosinec Přednáška: Dospívání dívek 

4. A, B leden 

OS Slánka MB – program: NAŠE TŘÍDA 

Program pracuje s problematikou šikany, důraz je položen 
na tři hlavní rysy šikany (násilí, opakování a skrytost). Poté 
jsou zařazeny aktivity pro zhodnocení třídní koheze a 
spolupráce.  

 

5. A, B leden 

OS Slánka MB – program: KYBERSVĚT 

Program se věnuje současnému pojetí kyberprostoru. Žáci 
jsou ve skupinové práci vedeni k uvědomění vlivu internetu 
a jeho výhod i nevýhod. Program dále reaguje na 
problematiku pohybu na sociálních sítích. 

6. A, B leden 

OS Slánka MB – program: DROGY ZE SÁMOŠKY 2. - 
ALKOHOL 

Program je zaměřen na prevenci závislosti na alkoholu. 
Zabývá se předcházením vzniku závislosti, kdy si žáci 
posilují odmítavý postoj k alkoholu a jsou motivováni 
s alkoholem (ne)experimentovat. 

7. A, B leden 

OS Slánka MB – program: MEDIÁLNÍ DŽUNGLE 

Program se zabývá problematikou formování osobnosti 
masivním vlivem médií a zvláště PC, vliv sociálních sítí, 
závislost na internetu, spolehlivost a třídění informací, důraz 
na ochranu soukromí na internetu. 

9. A leden 

OS Slánka MB – program: RIZIKA SEXU 

Program formuje postoje žáků k odpovědnému jednání 
v sexuální oblasti, je zaměřen na prevenci předčasného či 
nechtěného těhotenství a prevenci nákazy pohlavně 
přenosnými nemocemi. 

1. – 4. ročník březen 
Hudebně didaktické divadlo ABRAKA MUZIKA: Člověk mezi 
lidmi (program vedoucí k opatrnosti, ochraně vlastního 
bezpečí, vzájemné ohleduplnosti a respektování pravidel.) 
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5. - 9. ročník březen 
Hudebně didaktické divadlo ABRAKA MUZIKA: Kyberprostor 
(program zaměřen na ochranu před hrozbami kyberprostoru, 
na obranu před digitální agresí, na prevenci závislostí) 

4. A, B květen 

OS Slánka MB – program: DROGY ZE SÁMOŠKY I. – tabák 

Program je zaměřen na prevenci závislosti na tabákových 
výrobcích. Žáci si osvojují a posilují odmítavý postoj 
k cigaretám. 

5. A, B květen 

OS Slánka MB – program: JSEM ORIGINÁL 

Program cílí na uvědomění si vlastní hodnoty, podporu 
zdravého sebevědomí a uchopování respektu vůči ostatním 
v kolektivu 

6. A, B květen 

OS Slánka MB – program: PUBERŤÁCI 

Program je cílen na posílení zdravého sebevědomí žáků 
a uvědomění vlastní hodnoty v období dospívání. 

7. A, B květen 

OS Slánka MB – program: KRÁSA 

Program se zabývá problematikou pojetí vlastní krásy 
a sebe přijetí. 

8. A, B květen 

OS Slánka MB – program: (NE)LEGÁLNÍ DROGY 

Program je zaměřen na prevenci užívání návykových, 
omamných a psychotropních látek a experimentování s nimi, 
vysvětluje vznik a závažnost závislosti a působí na postoje 
žáků v této oblasti. 

9. A květen 

OS Slánka MB – program: EXTREMISMUS 

Program se zabývá vlivem stereotypů a vznikem extrémního 
chování, také žákům přibližuje politické spektrum 
společnosti. V aktivitě Nová identita se žáci vciťují do identity 
zástupců minoritních skupin ve společnosti, aktivita rozvíjí 
schopnost empatie žáků s těmito skupinami. 

 

 

VÝSKYT RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ A JEHO ŘEŠENÍ – ŠKOLNÍ ROK 2017 - 2018 

   
 

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 
 

 
TŘÍDA 

 

 
DATUM 

 
ŘEŠENÍ 

ŠIKANA 

chlapec slovně, občas i 
fyzicky napadal své 
spolužáky, fyzicky napadl 
i žáky 3. B při cestě do 
školy 

6. B říjen pohovor TU, MP se 
spolužáky a 
s agresorem, TU 
pohovor s rodiči chlapce 

otec chlapce 7. B slovně 
napadl třídní učitelku 

7. B listopad ŘŠ, TU, MP pozvali otce 
na schůzku, případ byl 
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svého syna mimo 
pracovní dobu a místo (v 
pátek večer na návštěvě 
u jejich rodičů) 

projednán s Policií, otci 
bylo vysvětleno, kdy a za 
jakých podmínek má 
řešit problémy s TU, otec 
se TU omluvil 

chlapec 7. A slovně a 
fyzicky napadal mladšího 
spolužáka za 6. A 

7. A prosinec TU a MP pohovor 
s chlapci a zákonnými 
zástupci obou chlapců, 
agresor potrestán DTU 

slovní a fyzická šikana 
mezi 2 chlapci z 6. A  

6. A únor TU pohovor s aktéry a 
jejich rodiči, chlapci 
potrestáni DTU 

otec žáka 6. B si 
stěžoval, že syn je 
šikanován spolužáky  

6. B duben TU při pohovoru s otcem 
zjistila, že chlapec 
informace zkreslil a otci 
neřekl pravdu (šikana 
neprokázána) 

KYBERŠIKANA 

podezření, že žáci 2. 
stupně fotí a natáčejí 
spolužáky a vyučující ve 
škole a bez jejich vědomí 
to dávají na internet, fotí 
si zadání písemných 
testů a poskytují je 
ostatním (paralelní třídě) 

žáci  
2. stupně 

červen při šetření nebylo nic 
dokázáno, protože aktéři 
stačili důkazy smazat, 
prozatímním 
preventivním opatřením 
bylo vybírání mobilních 
telefonů na začátku a 
jejich vrácení na konci 
vyučovací hodiny, do 
budoucna bude nutno 
opatření týkající se 
používání mobilních 
telefonů ve škole upravit 
ve školním řádu 

žák prodával spolužákům 
heslo na školní 
internetovou síť 

6. B červen proběhla výchovná 
komise se zákonnými 
zástupci žáka (i kvůli 
dalším problémům), žák 
obdržel 3 z chování 
 

AGRESIVITA 

žák 7. A hrubě kopl 
spolužáka do hlavy 
(neadekvátní reakce na 
předchozí situaci) 

7. A duben TU pohovor s agresorem 
a jeho otcem, potrestán 
DŘŠ 

VZTAHY  
V KOLEKTIVU 

slovní a fyzické napadání 
mezi žáky (zejména 
chlapci x dívky) 

4. B únor TU, MP, ZŘŠ, ŘŠ 
pohovory s hlavními 
aktéry a jejich zákonnými 
zástupci, pracovnice 
PPP práce s třídním 
kolektivem 

žák 8. A se nevhodně a 
nebezpečně choval 
k mladšímu spolužákovi 
z 5. B 

8. A duben ZŘŠ, TU pohovor 
s chlapcem a jeho rodiči, 
potrestán DŘŠ 

rodiče žákyně si stěžovali 
TU, že je jejich dceři ve 
třídě ubližováno 

7. B říjen pohovor TU s dívkou, 
spolužačkami, nejednalo 
se o šikanu (dívka měla 
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(spolužačky se s ní 
nebaví) 

dlouhodobý problém 
s komunikací se 
spolužáky – řešeno již 
před 2 roky), rodiče si 
dali dceru na ZŠ do MB 

UBLÍŽENÍ NA 
ZDRAVÍ 

chlapec 7. B skočil 
spolužákovi na záda a 
škrtil ho, spolužák se 
bránil tím, že mu zatlačil 
prsty na bolestivé místo 
za uchem (v důsledku 
toho došlo k poškození 
ušního bubínku) 

7. B listopad případ byl nejdříve 
nahlášen otcem žáka 
jako šikana, po 
prošetření případu bylo 
zjištěno, že se o šikanu 
nejednalo, chlapci jsou 
kamarádi a vzájemně 
dělali „blbosti“, při nichž 
došlo k poranění, TU a 
MP provedli pohovor 
s rodiči obou chlapců, 
s celou třídou o chování 
o přestávkách, TU 
svolala třídní schůzku, 
kde problém s rodiči 
projednala 

SEBEPOŠKOZOVÁNÍ 

žákyni vypadla z kapsy 
injekční jehla, po 
rozhovoru s ní a jejími 
kamarádkami vyšlo 
najevo, že se trestá a 
píchá si jehlu do různých 
míst na těle (zejména, 
když je v péči otce) 

9. A říjen pohovor MP s dívkou, 
s jejími rodiči, urgentní 
doporučení navštívit 
odborníka (psychologa), 
matka vyhledala pomoc 
dětské psycholožky, 
k níž dcera opakovaně 
docházela, psycholožka 
dívce doporučila i 
návštěvu 
pedopsychiatričky, což 
dívka odmítla, matka 
chce zažádat soud, aby 
měla dceru ve svojí péči 
 

NÁVYKOVÉ 
LÁTKY 

podezření na distribuci 
návykových látek mimo 
školu 

6. B červen nepodařilo se prokázat, 
proběhla výchovná 
komise se zákonnými 
zástupci žáka (i kvůli 
dalším problémům), žák 
obdržel 3 z chování, 
případ nahlášen na 
OSPOD 

ZÁŠKOLÁCTVÍ  
 

omlouvané záškoláctví - 
chlapec nepřišel 4 dny na 
vyučování, matka o 
ničem nevěděla, absenci 
mu omluvila 

7. A leden domluva s matkou, že 
každá další neomluvená 
absence bude hlášena 
na OSPOD, žák převzat 
do péče otce (přestoupil 
na jinou školu) 

omlouvané záškoláctví -
chlapec několik týdnů 
nechodil do školy, občas 
měl omluvenky od lékaře, 

8. B jaro TU nahlásila situaci na 
OSPOD, chlapec se 
v květnu přestěhoval a 
přestoupil na jinou školu 
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občas od matky, 
spolužáci i vyučující ho 
opakovaně v době 
nepřítomnosti viděli 
venku 

 
 
 
 
V letošním školním roce jsme opět nejčastěji řešili případy šikany psychické i fyzické, v některých 
případech obou zároveň. Většina případů se vyřešila po projednání s hlavními aktéry a jejich 
zákonnými zástupci. Zdlouhavý případ jsme řešili na podzim, kdy vlastní otec žáka přišel z ORL 
rozzlobený do školy, že jeho syn je šikanován spolužákem a díky němu má poškozený ušní 
bubínek. Šetřením bylo zjištěno, že chlapci o přestávkách ve škole dělají různé hlouposti, přičemž 
se prstem bodají za ucho. Vlastní otec naučil syna tento ochranný chvat (bodnutí za ucho), 
chlapec to ukázal spolužákovi a ten to použil k obraně, když mu spolužák skákal opakovaně na 
záda. Šetření se protahovalo, poněvadž oba chlapci nemluvili ihned pravdu. Došlo i k tomu, že 
nevlastní otec tohoto žáka v pátek večer mimo školu navštívil třídní učitelku a slovně ji napadal. 
Obě rodiny chlapce se pak přišli do školy omluvit, poněvadž zjistili, že jejich syn záměrně 
manipuloval s nimi jak v osobním životě, tak i v tomto případu. Šetření jsme uzavřeli s tím, že se 
jednalo o vzájemné napadání mezi žáky s následkem ublížení na zdraví.  
Stále častěji zaznamenáváme také případy agresivního a asociálního chování mezi žáky. Děti 
mezi sebou nedokáží slušně a citlivě komunikovat, což je příčinou vznikajících potíží. 
Dlouhodobě problematické vztahy se svými spolužáky měla i dívka 7. třídy, a proto ji rodiče 
přehlásili do školy v MB. Dalším takovým případem byly vztahy v kolektivu 4. třídy, kdy žákyně 
opakovaně fyzicky napadala spolužáky, nedovedla totiž reagovat jiným způsobem. Někteří chlapci 
toho však začali zneužívat a záměrně ji vyprovokovávali (brali ji penál z lavice, házeli bačkory do 
koše apod.), aby na ně fyzicky sama zaútočila a oni se pak proti ní v přesile postavili. Případ byl 
šetřen s rodiči dívky a 3 chlapců. Jeden z rodičů celý případ velice znepříjemňoval svým 
arogantním jednáním a porušováním našich osobních práv. Se třídou bylo provedeno dotazníkové 
šetření a pracovnice PPP pracovala s třídním kolektivem. Rodiče dívky přislíbili navštívit dětského 
psychologa. 
Letos se nám poprvé objevil případ sebepoškozování. Jednalo se o dívku 9. ročníku, které na 
konci vyučování vypadla z kapsy injekční jehla. Po prošetření situace se zjistilo, že se dívka jehlou 
píchá po těle a záměrně se trestá za to, že není dost dobrá dle představ jejího otce. Dívka je 
z rozvedené rodiny v péči otce a jeho nové přítelkyně, ale chtěla by žít se svojí matkou. Oběma 
rodičům byla doporučena urgentní návštěva psychologa nebo psychiatra. Matka s dcerou 
navštívila dětskou psycholožku, k níž dívka chodila na další sezení. Psycholožka doporučila i 
návštěvu pedopsychiatra, což matka s dcerou odmítly. Po dohodě zákonných zástupců je dcera 
střídavě v péči otce i matky, přestože se nejedná o soudní rozhodnutí. 
Také se vyskytly dva případy omlouvaného záškoláctví u chlapců ze 7. a 8. ročníku. V obou 
případech se jednalo o chlapce ze sociálně slabších rodin, které zanedbávaly péči o své děti. O 
oba případy se zajímal OSPOD. Oba chlapci naši školu v 2. pololetí opustili a přestoupili jinam. 
V květnu jsme zaznamenali narůstající počet připojených na školní internetovou síť. Zjistilo se, že 
se k našim žákům dostalo heslo na připojení ke školnímu internetu, dokonce žák 6. třídy prodával 
spolužákům toto heslo za 15,- Kč. Správce sítě vygeneroval heslo nové a všichni zaměstnanci byli 
poučeni, jak se chovat, aby se situace neopakovala s ohledem na ochranu osobních údajů žáků a 
zaměstnanců školy.  
V závěru školního roku se k nám dostala informace, že někteří žáci mají v průběhu vyučování 
zapnutý mobilní telefon, natáčí nebo fotí spolužáky či vyučující a potom toto zveřejňují na internetu 
na různých sociálních sítích. Pravděpodobně se jedná o žáky napříč jednotlivými ročníky, kteří se 
tak baví na účet ostatních, bez jejich vědomí a dochází k porušování osobních práv. Nepodařilo se 
nám zajistit důkazy, protože většina aktérů svoje účty okamžitě smazala. Ve škole jsme podnikli 
prozatímní preventivní opatření – vybírání mobilních telefonů na začátku a jejich navrácení na 
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konci vyučovací hodiny. Do budoucna bude nutné upravit používání mobilních telefonů i ve 
školním řádu. 
Co se týká návykových látek, nevyskytl se žádný případ jejich zneužívání přímo ve škole, ale 
objevilo se podezření, že žák 6. ročníku mimo školu distribuoval marihuanu. Jedná se o velice 
problematického žáka, s jehož zákonnými zástupci proběhla koncem června výchovná komise a 
případ byl nahlášen na OSPOD. 
Případů rizikového chování rok od roku přibývá, proto naším cílem zůstává minimalizovat všechny 
tyto projevy, zaměřovat se na vytváření otevřené bezpečné atmosféry a pozitivního sociálního 
klimatu ve třídách, podporovat rozvoj pozitivních sociálních vztahů mezi žáky, vést žáky k toleranci 
a ohleduplnosti vůči ostatním.  

        Zpracovala: Mgr. Jana Dědinová 

                (metodik prevence) 

 

 
 
 
12. Spolupráce školy s rodiči 
 
 
12.1 Formy spolupráce 
 

Formy spolupráce komentář 

Školská rada Založena 1.9.2005 

Třídní schůzky, konzultace pro rodiče Třídní schůzky dle potřeby, pravidelné konzultace. 
V programu Bakaláři provozujeme tzv. elektronickou 
žákovskou knížku a rodiče informujeme o chodu 
školy na internetových stránkách a na Facebooku.  

Školní akce pro rodiče Účinkování žáků na kulturních a třídních akcích 

 
 

Komentář ředitelky školy: 

 
Školská rada se pravidelně schází 2x ročně. Projednala rozpočet a hospodaření školy. Třídní 
schůzky a konzultace pro rodiče jsou součástí informačního systému školy. Na prvním stupni je 
ze strany rodičů větší zájem o třídní schůzky, na druhém stupni stoupá zájem  o konzultace 
s vyučujícími. Třídní schůzky si třídní učitelé svolávají dle potřeby.  
 
 

 
 
13. Vyřizování stížností, oznámení podnětů 

 
 
13.1 Stížnosti proti rozhodnutí ředitele školy podle správního řádu 
 
 

Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 

Datum 
podání 

Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil 

- - - - 
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13.2 Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání 
 
 

Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání 

Datum 
podání 

Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil 

- - - - 

 
 
 
13.3 Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů 
 
 

Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů  

Datum 
podání 

Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil 

-- -- -- -- 

 
 
 

Komentář ředitelky školy: 

V uplynulém školním roce nebyla  podaná žádná stížnost. 
 
 

 
 
 
14. Ukazatele rozpočtu a přehled jeho dalších prostředků 
 
 
Forma hospodaření: Příspěvková organizace  
 
Zřizovatel: Město Dobrovice 
  
Zdroje příjmů:   Škola hospodaří s poskytnutými příspěvky od města Dobrovice (prostředky na 
provoz školy) a příspěvky na přímé náklady na vzdělávání od Středočeského krajského úřadu 
(mzdy a ostatní neinvestiční výdaje). V tomto roce si škola přivydělala vedlejší hospodářskou 
činností. Ostatní příjmy jsou  z poskytování služeb stravného, poplatky za MŠ a školní družinu, 
poplatky za kroužky, finanční dary a úroky. 
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14.1 Plnění závazných ukazatelů rozpočtu 
 

 Finanční vypořádání dotací poskytnutých MŠMT ze státního rozpočtu 
v roce 2017 

 

 

Řáde

k 

číslo 

Účelový 
znak 

Ukazatel Skutečně 
čerpáno              

k 31.12.2017 

Vráceno v 
průběhu 
roku na 

účet kraje 

Skutečně 
použito                 

k 31.12.2017 

Předepsaná 
výše 

vratky 
při fin. 
vypořá
dání 

1 a b 1 2 3 4 = 1-2-3  

2  A.1. Neinvestiční dotace celkem 24 791 242,00 0,00 24 750 952,00 40 290,00  

3  v tom:      

4 33353 Přímé náklady na vzdělávání celkem 24 128 619,00 0,00 24 128 619,00 0,00  

5  z toho:    a) platy 17 372 672,00 0,00 17 372 672,00 0,00  

6                 b) OON 35 984,00 0,00 35 984,00 0,00  

7                 c) ostatní (pojistné + FKSP + 
ONIV) 

6 719 963,00 0,00 6 719 963,00 0,00  

8 33024 Bezplatná výuka cizinců     0,00  

9 33038 Hodnocení žáků a škol podle výsledků v 
soutěžích  

   0,00  

10 33052 Zvýšení platů pedagog. prac. a 
nepedagog. zaměst. RGŠ 

466 364,00 0,00 466 364,00 0,00  

11 33065 Exelence základní a středních škol 2017    0,00  

12 33068 Asistenti pedagoga-spec.vzděl.potřeby-
modul C (9-12/2017) 

   0,00  

13 33069 Podpora navýšení kapacit ve školských 
poraden. zařízeních 

   0,00  

14 33070 Podpora výuky plavání v ZŠ v roce 2017 0,00 0,00 0,00 0,00  

15 33071 Vzdělávací programy paměťových 
institucí do škol 

   0,00  

16 33073 Zvýšení platů nepedagogických 
zaměstnanců RGŠ 

196 259,00 0,00 155 969,00 40 290,00  

17 33122 Program sociální prevence a prevence 
kriminality  

   0,00  

18 33163 Program protidrogové politiky    0,00  

19 33166 Soutěže 0,00 0,00 0,00 0,00  

20 33435 Základní vzdělávání žáků s postavením 
azylantů 

   0,00  

21 33457 Asistenti pedagoga pro žáky se 
sociálním znevýhodněním 

   0,00  

22        

23 33060 Podpora zabezpečení MŠ a ZŠ tvoř. třídami 

1. stupně 
   0,00  

24  (ÚZ není v rozpočtu školy)      

25  A.2. Investiční dotace celkem 0,00 0,00 0,00 0,00  

26  v tom:      

27      0,00  

28      0,00  

29      0,00  

30  A.3. Dotace celkem (A.1.+ A.2.) 24 791 242,00 0,00 24 750 952,00 40 290,00  

        

        

 
 



 Základní škola a mateřská škola Dobrovice  

 

40 

      
   

 
   

14.2 Plnění dalších ukazatelů rozpočtu 
v tis. Kč 

Prostředky Stav k 1.1. Stav k 31. 12. 

Peněžní fondy 

Fond odměn 224 110,00 206,622,00 

Fond rezervní 596 885,09 183 711,70 

FKSP 95 832,55 29 517,47 

Fond investiční 769 516,01 932 324,24 

 
Údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována 
výroční zpráva školy.   

 
 
15. Vyúčtování prostředků NIV 
 

Náklady a výnosy 2017     

1.-12. měsíc   Základní škola a mateřská škola Dobrovice 

Náklady ZŠ MŠ Celkem 

      

voda 146 522  121 551 76 984 345 057 

plyn 489 493    489 493 

el.energie 284 921  329 044 287 282 901 247 

DHIM 277 287  121 304 12 820 411 411 

mater.,pom.,učeb. 276 165  156 194 68 357 685 289 

služby 525 366  126 637 81 559 733 562 

opravy vč. Z IF 643 048  759 407 31 606 1 434 061 

mzd.nákl. 26 715  21 029  47 744 

ost.výdaje 55 960  2 448 686 59 094 

odpisy(vč.dot.FROM 640 797  397 204 56 044 1 094 045 

potraviny    2 387 235 2 387 235 

celkem nákl. 33150 3 366 274  2 034 818 3 002 573 8 403 665 

nákl.kroužkymzdy  287 802    287 802 

nákl.vhč-nájmy 9 588    9 588 

nákl.vhč-obědy    35 324 35 324 

dary dětem(RF)  15 000    15 000 

kuchyň(část z RF) 140 833    140 833 

RF-FD 2016 3 376    3 376 

pomůcky ŠD 39 600    39 600 

mzd.nákl.-HM z FO    774 774 

ost.nákl.-sběr 40 039    40 039 

pomůcky AŠŠK 2 069    2 069 
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ost.finanč.nákl.AŠŠK 2 000    2 000 

celkem uz 00000 540 307  0 36 098 576 405 

      

NÁKLADY CELKEM  3 906 581  2 034 818 3 038 671 8 980 070 

      

Výnosy      

stravné+FKSP přísp.    2 387 358 2 387 358 

školné MŠ+ŠD 80580  368 200  448 780 

výn.z odpisů FROM 56 244  241 560  297 804 

zúčt.fondů- IF 421 456  328 779  750 235 

úroky 1 322    1 322 

výn.(zaokr.,z 
prod.čipů) 

2 108   27 2 135 

příspěvek  Mě 2 805 115  1 101 173 653 712 4 560 000 

celk.výnosy 33150 3 366 825  2 039 712 3 041 097 8 447 634 

kroužky 360 900    360 900 

výnosy vhč-náj.,hřiš. 38 750    38 750 

výnosy vhč-obědy    36 612 36 612 

praní vhč.-výnosy     0 

ost.výnosy-(sběr) 42 633    42 633 

ost.finan.výnosyAŠSK 2 000    2 000 

ŠD na pomůcky 39 600    39 600 

zúčt.fondů FO-HM    569 569 

zúčt.fondů-RF-dar 15 000    15 000 

zúčt.RF-část kuch, FD 75 520    75 520 

celkem uz 000000 574 403  0 37 181 611 584 

      

CELKEM VÝNOSY 3 941 228  2 039 712 3 078 278 9 059 218 

      

HV uz 00000+33150 34 647  4 894 39 607 79 148 

      

      

Sestavil: Šedivá Eva 23/1 2017  HVHlavní činnost     48 698,- 

   HV vedl.činnost    30 450,-  

 
 
 
 

Komentář ředitelky školy 

Rada města schválila hospodářský výsledek. Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 79 148,30,-
Kč  byl rozdělen do rezervního fondu ve výši 60 000,30,-Kč a do fondu odměn ve výši 19 148,00,- 
Kč. 

 
 
16. Česká školní inspekce 
 
V průběhu školního roku byla provedena inspekční činnost ve dnech 29.1. – 1.2.2018. 
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Česká školní inspekce 

Středočeský inspektorát 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

INSPEKČNÍ ZPRÁVA 
 Čj. ČŠIS-141/18-S 

Název Základní škola a mateřská škola Dobrovice 

Sídlo Komenského 46, 294 41 Dobrovice 

E-mail zsdobrovice@volny.cz  

IČ 75034981  

Identifikátor 600049132  

Právní forma Příspěvková organizace 

Zastupující Ing. Jana Čejková 

Zřizovatel Město Dobrovice 

Místo inspekční činnosti Komenského 46, 294 41 Dobrovice 

Termín inspekční činnosti 29. 1. 2018 − 1. 2. 2018 
 

 

Inspekční činnost byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti. 
 
 

Předmět inspekční činnosti 
 

Získávání a analyzování informací o vzdělávání žáků, o činnosti škol zapsaných do školského 

rejstříku podle § 174 odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného mateřskou školou, 
základní školou, školní družinou podle § 174 odst. b) školského zákona, zjišťování a hodnocení 

podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích programů 
(dále ŠVP); zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu s 

právními předpisy a příslušným rámcovým vzdělávacím programem podle § 174 odst. 2 písm. c) 
školskéhozákona.

mailto:zsdobrovice@volny.cz
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Charakteristika 
 

Příspěvková organizace (dále „škola“) vykonává činnost mateřské školy (dále MŠ), 
základní školy (dále ZŠ), školní družiny (dále ŠD) a školní jídelny. 

 

MŠ v aktuálním školním roce vzdělává v pěti třídách 122 dětí, čímž je naplněn nejvyšší 
povolený počet. Povinnou předškolní docházku aktuálně plní 43 dětí. Sedm z nich mělo 
její odklad. MŠ vzdělává i sedm dětí dvouletých a tři děti se speciálními vzdělávacími 
potřebami (dále SVP). 

 

K 30. 9. 2017 úplná sedmnáctitřídní ZŠ vykázala 399 žáků. Nejvyšší povolený počet je 600. 

ZŠ vzdělává 41 žáka se SVP. Z cizojazyčného prostředí pochází sedm žáků. 
 

Zájmové vzdělávání ve ŠD se ke dni inspekce uskutečňuje ve čtyřech odděleních s počtem 
113 účastníků, nejvyšší povolený počet byl od ledna 2018 navýšen na 120. 

 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (dále ŠVP ZV) uvádí všeobecné 
zaměření. Specifika jsou ve výuce anglického jazyka od první třídy a v integraci obsahu 

některých vzdělávacích oblastí. Vyučovanými cizími jazyky jsou anglický, ruský a 
německý. Pro žáky s přiznaným stupněm podpůrných opatření ZŠ využila možnosti 

nahradit vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Další cizí jazyk jiným vzdělávacím 
obsahem. Oba další realizované ŠVP (pro MŠ a ŠD) jsou zaměřením i obsahem 

kompatibilní se ŠVP ZV. 
 

 

Hodnocení podmínek vzdělávání 
 

Ředitelka školy průběžně prováděla úpravy reálného koncepčního záměru z roku 2012 

prostřednictvím dílčích plánů na kratší období a zapracováním do aktuálních ŠVP. Vytyčené 

cíle odpovídají rozvojovým dokumentům státu pro oblast školství, dobrá je koordinace cílů se 

zřizovatelem. Původní záměr maximálně možné nabídky diferenciace individuální vzdělávací 

cesty na druhém stupni školy (volitelné a nepovinné předměty – v roce 2011 byla realizována 

široká škála volitelných předmětů) nebyl naplněn – aktuální učební plán volitelné předměty 

nezahrnuje. Některé obsahy těchto předmětů byly začleněny do jiných vyučovacích předmětů 

(např. programovaná výuka psaní na klávesnici do předmětu Informatika). V důsledku 

nedostatečných prostorových a materiálních podmínek není uplatněno doporučení Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – zařazovat co největší počet tematických 

okruhů oblasti Člověk a svět práce. Ani pro realizovaný tematický okruh pěstitelské práce a 

chovatelství nemá škola kvalitní podmínky. 
 

Řídící kompetence pro oblast předškolního vzdělávání ředitelka delegovala na vedoucí 

učitelku MŠ. Kontrolní a hodnotící mechanizmy však nejsou účinné. Dosud nebyl vhodně 
nastaven efektivní systém řízení směrem k zajištění požadované úrovně předškolního 

vzdělávání. V MŠ pedagogická rada (zřízena zvlášť pro MŠ) řeší zejména organizační 
záležitosti, nedostatečná pozornost je věnována kvalitě průběhu vzdělávání a jeho 

výsledkům, vyhodnocování účinnosti aplikovaných metod a forem včetně předávání 

námětů a zkušeností začínajícím učitelkám. 
 

Od minulé inspekce došlo k významnému rozvoji a zlepšení vzdělávacího prostředí v 

několika ohledech - propojení budov, vznik šaten, přístavba nové třídy v MŠ včetně 
nových herních prvků a další. Prostory poskytují z hlediska funkčnosti a podnětnosti dobré 

podmínky pro předškolní vzdělávání. Děti mají k dispozici přiměřené množství 
didaktických pomůcek, hraček, knih apod., které jsou převážně volně dostupné a dětmi 

využívané. Zmodernizovaná školní zahrada je účelně zařízena pro vzdělávání v terénu, 

vybavena atraktivními hracími prvky. 
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Prostory ZŠ jsou podnětné pro vzdělávání. Některé učebny jsou zároveň odbornými 

pracovnami, všechny jsou vhodně zařízeny výškově diferencovaným žákovským 
nábytkem. Pro výuku tělesné výchovy škola využívá dvě tělocvičny, které však svými 

menšími rozměry příliš nevyhovují a velmi dobré multifunkční hřiště s umělým povrchem 
a běžeckou dráhou. Dobré vybavení didaktickou a počítačovou technikou bylo přes 

vysokou úroveň jeho ovládání učiteli využíváno většinou pouze pro prezentaci učiva. 

Dobrým příkladem pro pedagogický sbor jsou aktivity několika učitelů, kteří žákům a 
jejich zákonným zástupcům umožňují dálkový přístup k učebním dokumentům a 

vzdělávacím portálům. Škola pravidelně rozšiřuje knihovnu, kterou učitelé a žáci při výuce 
účelně využívají. Materiální podmínky školy umožňují plnění všech realizovaných ŠVP 

většinou na dobré úrovni. 
 

Vzdělávací proces MŠ zabezpečuje 12 kvalifikovaných pedagogických pracovníků (10 
učitelek a dvě asistentky pedagoga). Překrývání přímé pedagogické činnosti učitelek 

zajišťuje její účelné rozvržení zohledňující aktuální podmínky a potřeby provozu. 
Pedagogický sbor ZŠ tvoří 27 učitelů a tři kvalifikované asistentky pedagoga. Z uvedeného 

počtu čtyři učitelky nesplňují požadavek odborné kvalifikace (dvě studují a na dvě se 
vtahuje zákonná výjimka). Zájmové vzdělávání zajišťuje pět vychovatelek, z toho čtyři 

splňují požadovanou kvalifikaci. Ředitelka prokázala, že průběžně usiluje o získání 

pedagogických pracovníků s odbornou kvalifikací. Další vzdělávání pedagogických 
pracovníků zohledňuje jejich zájem i potřeby školy, je smysluplně zaměřeno především na 

rozvoj kompetencí pracovníků. 
 

Výrazné zlepšení od předchozí inspekční činnosti zjistila ČŠI v kvalitě ŠVP ZV. Opatření 

ředitelky školy byla v tomto ohledu účinná. Pro tvorbu a administraci ŠVP ZV škola 
efektivně využila vhodný vnější informační a metodický systém. ŠVP pro základní i 

předškolní vzdělávání jsou v souladu s příslušnými rámcovými vzdělávacími programy. Na 
prvním stupni jsou integrovány vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a Umění a kultura, 

popřípadě Člověk a jeho svět. Do vzdělávání jsou nad rámec povinného vzdělávacího 

kurikula vhodně začleněny další obsahy z mnoha oblastí – např. přírodovědné, kulturní 
oblasti. Po doplnění provedeném v průběhu inspekce i ŠVP ŠD splňuje právní předpisy. 

Bohatá je zájmová činnost – zvláště se sportovní náplní. 
 

Činnost metodických orgánů dle zápisů z jednání nezahrnuje systematické projednávání 
důležitých metodických záležitostí – např. zabezpečení plynulého přechodu žáků z prvního 
na druhý stupeň, ověřování dosažení standardů základního vzdělávání či splnění úkolu 
stanoveného ředitelkou školy – realizace vzájemných hospitací. 

 

Kontrolní a evaluační systém využívá vnitřní i vnější nástroje (srovnávací prověrky, 

testy…), které vedly k posuzování výsledků v jednotlivých předmětech, popřípadě 
oblastech (přírodovědný a humanitní základ, ekonomie). Výsledky byly ředitelkou školy v 

důvodných případech využity pro opatření ke zlepšení průběhu a výsledků vzdělávání. 
Slabými místy jsou nedostatek evaluačních nástrojů (např. pro kontrolu dosahování 

očekávaných výstupů a standardů základního vzdělávání), malé zaměření na předměty s 

nejvyšší mírou „neúspěšností“ žáků. 
 

Vnitřní pravidla (školní řády, vnitřní řády, rozvrh vyučovacích hodin a dohledu nad žáky…) 

většinou jednoznačně určují organizaci a podmínky činnosti školy. Nesprávné byly postupy při 

přerušení provozu MŠ ve školním roce 2017/2018 a administraci poskytování podpůrných 

opatření dětem v MŠ. V pravidlech pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků chybí pravidla 

pro používaný systém bodového hodnocení chování žáků. Komunikace se zákonnými zástupci 

účinně probíhá běžnými formami, ale i elektronickými systémy. 
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Prostory přístupné dětem a žákům jsou z hlediska bezpečnosti průběžně vyhodnocovány a 
zjištěné závady jsou odstraňovány. V době vyučování jsou vstupy do budov zabezpečeny 
proti vniknutí cizích osob. Počet úrazů způsobených převážně při tělesné výchově nebo o 
přestávkách je úměrný počtu dětí a žáků. 

 

Vnitřní předpisy, postupy a celkově činnost školy je v souladu s principy rovného přístupu 
ke vzdělávání. 

 

Z finančních zdrojů zřizovatele a z vlastního fondu investic je škola postupně 
rekonstruována. Podařilo se jí také získat další finanční prostředky v rámci projektu na 
zkvalitňování výuky cizích jazyků. Získané finanční prostředky využívá na zkvalitňování 
podmínek pro vzdělávání. 

 

 

Hodnocení průběhu vzdělávání 
 

V záměrech ŠVP pro předškolní vzdělávání je kladen důraz především na šťastné a spokojené 

dítě, kterému jsou vytvořeny podmínky ke klidnému a radostnému prožití doby strávené v MŠ. 

Sledovaný průběh vzdělávání ne vždy vedl k naplnění těchto cílů. V denních režimech 

převážně věkově sourodých tříd nebylo zajištěno rovnoměrné zastoupení činností řízených a 

spontánních. S výjimkou nejmladších byly děti nadmíru organizované. V průběhu vzdělávání 

docházelo ve většině tříd k nežádoucím časovým prostojům, a to i z důvodu nedostatečného 

respektování individuálního tempa jednotlivců (např. čekání u stolečků, před sociálním 

zařízením). Děti si již osvojily pravidla společného soužití, proto zjištěná vysoká četnost 

pokynů k důslednému dodržování kázně nebyla nezbytná. Nevyužíváním celého prostoru 

učeben neměly děti možnost dostatečného pohybového vyžití při spontánní hře. 
 

Vhodný způsob komunikace učitelek s dětmi, navazování kontaktů v denně zařazovaných 
ranních kruzích i dodržování zavedených rituálů směřovaly k účinnému rozvoji pozitivních 

sociálních vztahů. Vedení řízených pohybových činností dostatečně zohledňovalo 
individuální možnosti a potřeby dětí. Účelná byla motivace nejmladších dětí využitá při 

rozvoji pohybových dovedností. Do programu byly vhodně zařazovány podněty a činnosti 

k rozvoji základů matematické gramotnosti (třídění, přiřazování, porovnávání, orientace v 
prostoru apod.), čtenářské (práce s knihou apod.), nebo přírodovědné. Tematické a 

motivační propojení průběhu vzdělávání bylo účinné. V průběhu vzdělávání často 
převažovaly neúčelné frontálně řízené činnosti s předáváním hotových poznatků slovním 

poučováním a vysvětlováním bez aktivní účasti dětí. Ve všech činnostech byla plošně, ale 
přesto motivujícím způsobem, komentována úspěšnost dětí. Adresná hodnocení zazněla 

ojediněle. Ani nejstarší děti nebyly vedené k sebehodnocení. 
 

MŠ vytvořila vhodné podmínky pro vzdělávání dětí se SVP. Také činností asistentek 
pedagoga realizuje funkční podpůrná opatření. Individuální potřeba spánku dětí byla 
převážně respektována, chyběla však předem připravená nabídka klidových činností. 

 

Pedagogové v ZŠ po obsahové i metodické stránce výuku promýšlejí a připravují s rozdílnou 

efektivností. Odlišnosti jsou v podílu aktivního a transmisivního učení, v efektivitě uplatnění 

informačních a komunikačních technologií (dále ICT) a v četnosti a kvalitě formativního 

hodnocení a v utvrzování učiva. Společnou vlastností byla pozitivní vzdělávací atmosféra 

podporující učení a vstřícná komunikace učitel – žák. Až na výjimky byla dodržována dobře 

nastavená komunikační pravidla. Ve většině hodin vycházel vzdělávací cíl především z 

očekávaných znalostí a dovedností uvedených v učebních osnovách ŠVP ZV. Jen zhruba ve 

čtvrtině výuky byly účinně uplatněny postojové cíle, v práci s chybou byly co do četnosti a 

efektivity rezervy. Minimálně bylo zařazeno sebehodnocení a vzájemné hodnocení žáků. 

Opakovaným slabým místem byla nízká míra diferenciace při značných rozdílech 
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v předpokladech a možnostech jednotlivých žáků, včetně žáků se SVP. Speciálně 
pedagogické postupy, pomůcky, hodnocení a další podpůrná opatření byly v průběhu 
vzdělávání uplatňovány ojediněle. 

 

Při výuce českého jazyka a společenskovědních předmětů byla nejčastější velmi dobře 

zvládnutá frontální a samostatná práce i práce ve dvojicích, skupinová práce byla  
zaznamenána ojediněle. Pozitivem výuky byl účelný individuální přístup a vhodná motivace. 

Žáci byli systematicky vedeni ke čtení s porozuměním, orientaci v textu, zjišťování a aplikace 

informací, aktivně pracovali, vzájemně se respektovali. Do výuky byly efektivně zařazovány 

aktivity pro podporu kladného vztahu žáků ke čtenářství a rozvoj jejich komunikačních 

dovedností. Učitelé pečlivě vybírají pro četbu atraktivní a zajímavé tituly. Žáci si vedou 

čtenářské deníky, se kterými dále pracují. Dlouhodobý systém podpory čtenářství a rozvoje 

čtenářských dovedností na prvním i druhém stupni ZŠ má významný 

pozitivní dopad na utváření čtenářské  gramotnosti.  Při  výuce  vyučující  dbali  také 
na rozšiřování  slovní zásoby, uplatňování mluvnických i pravopisných pravidel.  Žáci 

prokázali dobré vědomosti a dovednosti odpovídající jejich  věku a individuálním  
schopnostem. Během výuky byla žákům účinně poskytována zpětná vazba, převážně však 
pouze pedagogem. 

 

Výuka cizích jazyků na prvním stupni byla většinou vedena interaktivním způsobem. 

Učitelky i žáci cizí jazyk ve vyučování běžně používali, účinné bylo propojení s 
každodenními reálnými situacemi. Učitelky žáky úspěšně motivovaly. Byly využívány 

rozmanité výukové metody a formy práce ve vztahu ke stanovenému cíli hodiny. Na 
druhém stupni se učitelé zaměřovali především na procvičování gramatické správnosti a 

výslovnost. Převažovala frontální výuka a práce ve dvojicích. Jen ojediněle byly do výuky 
zařazeny didaktické hry, mnohdy zde chyběla i motivace. Systematicky byl využit poslech. 

Aktivizačním prvkem výuky je vytváření projektů, které žákům umožňují znalosti z 
vyučovaného předmětu využít v reálné situaci. Závěry poloviny hospitovaných hodin 

nebyly strukturované - bez shrnutí probraného učiva a ověření, zda bylo dosaženo 
vzdělávacího cíle. 

 

Vzdělávání v předmětech matematika a fyzika bylo vedeno na dobré odborné úrovni, 

převážně však pasivními metodami. Žáci často plnili jednotlivé úkoly učitelem předem 

stanovenými postupy, popřípadě jim nová látka byla předávána ve formě hotových 
poznatků (postupů, definic apod.). V malé míře byly uplatňovány aktivní prvky cílového 

zaměření vzdělávacích oblastí Matematika a její aplikace nebo Člověk a příroda 
(využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech – odhady, 

porovnávání; dovednost vytvářet a ověřovat hypotézy; zdokonalování grafického projevu; 
alternativní způsoby řešení; aktivně prováděný experiment a jiné). Často vznikaly prostoje 

– čekání na kontrolu prováděnou buď pouze učitelem, nebo až po vypracování úlohy i 
pomalejšími spolužáky. Zpětné vazby tak byly většinou pasivní. Dílčí neúspěchy žáků jsou 

i důsledkem minimálního ověřování porozumění všemi, mnohdy učiteli jako zpětná vazba 

postačovala jediná slovní odpověď nejrychlejšího z nich. Také malá péče věnovaná úrovni 
písemného či grafického záznamu (žákovské sešity apod.) se nepříznivě projevuje v úrovni 

porozumění učivu a následně i ve výsledcích. Učitelé při přípravě metodických materiálů 
účelně využívali svoje dobré dovednosti v práci s ICT. 

 

MŠ nabízí zákonným zástupcům poradenskou péči přes nejbližší školská poradenská 
zařízení, a to v oblasti logopedické prevence a odkladů povinné školní docházky. 

 

Poradenské služby v ZŠ jsou správně zaměřeny na potřeby žáků, zákonných zástupců i 
riziková místa vzdělávání. Výchovná poradkyně spolu s ostatními pedagogy a školskými 
poradenskými zařízeními průběžně sleduje, vyhodnocuje a konzultuje aktuální SVP žáků. 
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Na základě pedagogické diagnostiky jsou tito žáci vzděláváni podle plánu pedagogické 
podpory, nebo jsou v souladu s doporučením školského poradenského zařízení uplatňovány 
vyšší stupně podpůrných opatření. Účelně poskytuje kariérové poradenství. Poradenské 
služby v oblasti prevence rizikového chování žáků dosud nezabránily výskytu tohoto jevu. 

 

Učitelé jednoznačně prokázali zájem o vzdělávání žáků, téměř v polovině případů i slabší 
žáci zažili při hodině úspěch. V úrovni uplatněných aktivizujících metod byly evidentní 
rozdíly. Jen menší část hodin obsahovala příklady využití znalostí a dovedností z předmětu 
v reálné situaci. 

 

Činnosti ve ŠD směřují k naplňování cílů stanovených ve ŠVP. Organizace zájmového 
vzdělávání zohledňuje individuální možnosti účastníků. Vychovatelky účelně rozvrhly 

odpočinkové, spontánní a zájmové činnosti. Pobyt v učebnách byl vhodně kombinován s 
pobytem venku. Průběžně jsou účastníci účinně motivováni ke zvládnutí různých 

výtvarných a pracovních technik, zvyšování tělesné zdatnosti i získávání nových informací 
z kulturní oblasti. 

 

 

Hodnocení výsledků vzdělávání 
 

Děti v MŠ prokazují dobré znalosti v oblasti světa lidí, přírody i matematiky, respektují 

základní společenská pravidla, zvládají běžné činnosti a základní sebeobsluhu. Nejstarší se 
samostatně dokáží podepsat a mají zafixováno správné držení psacího náčiní. Pro děti s 

odkladem povinné školní docházky jsou na základě pedagogické diagnostiky stanoveny 

záměry k individuální podpoře. Jejich naplňování a účinnost opatření k odstranění 
nerovnoměrností ve vývoji však nejsou systematicky sledovány a vyhodnocovány. V 

záznamech ostatních dětí konkrétní záměry k individualizaci vzdělávání většinou chybí. 
Učitelky ve spolupráci s asistentkami pedagoga vhodně realizují školským poradenským 

zařízením doporučená podpůrná opatření účinně zpracovaná v individuálních vzdělávacích 
plánech, diferencují požadavky s ohledem na individuální možnosti i potřeby jedinců, což 

vede k úspěšnému zapojování dětí se SVP do průběhu vzdělávání. Pozornost věnovaná 
rozvoji řečových dovedností usnadňuje dětem s odlišným mateřským jazykem překonávat 

jazykovou bariéru. K příznivým výsledkům vzdělávání přispívá propojenost MŠ se ZŠ, 

přirozené setkávání dětí s žáky a společné akce, které umožňují postupnou adaptaci dětí na 
prostředí ZŠ a pedagogům přispívají k získávání informací o výsledcích vzdělávání. 

 

Součástí realizovaného ŠVP ZV jsou pravidla a obsah průběžně prováděné autoevaluace 
školy. Ředitelka v případech závažnějších zjištění přijala účinná opatření např. v 
personální oblasti. 

 

Zjišťování výsledků vzdělávání bylo objektivizováno využitím vnějších evaluačních 
nástrojů (testování), zpravidla v pátém a devátém ročníku. Výsledky jsou pravidelně 

uváděny ve zveřejněných výročních zprávách o činnosti školy. Další informace škola 
získává také sledováním výsledků talentovaných žáků, kteří se účastní mnoha školních, 

regionálních i vyšších soutěží a předmětových olympiád. Velmi úspěšná byla škola ve 

sportovních soutěžích (včetně tanečních) a v soutěži v psaní na počítači. Při použití 
vlastních prověrek je žádoucí důsledná analýza chyb ve spojení s hodnocením výsledků 

celé třídy a jednotlivců (např. průměrná známka z prověrky třídy vyšší než 3). V hodnocení 
výsledků vzdělávání na vysvědčení se vyskytuje větší množství tzv. „sólo“ známek – např. 

jediná „4“ na vysvědčení; 10 žáků šestého ročníku mělo na vysvědčení nejhorší známku z 
fyziky apod.). V obsahu některých prověrek zjistila ČŠI malou vazbu zadaných úkolů na 

praktické využití a na standardy základního vzdělávání. Pro ovlivnění těchto skutečností 
škola nepřijímala účinná opatření. 
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Velmi účinným nástrojem pro hodnocení jsou přehlídky „Little talent“, kde žáci z prvního 
stupně školy za koordinace starších žáků veřejně prezentují znalosti a dovednosti v mnoha 
oblastech. Tato aktivita je přínosem pro plnění průřezových témat i kompetencí žáků 
(sociální, komunikativní aj.). Prozatím nevýrazně pracoval žákovský samosprávný orgán, 
přesto je jeho existence a činnost důležitá pro rozvoj občanských kompetencí. 

 

Dosahované vzdělávací výsledky většiny žáků v jednotlivých předmětech odpovídají 
požadovaným výstupům ŠVP ZV. 

 

Předměty s nejvyšším podílem žáků ohrožených školním neúspěchem, tj. klasifikace „4“ 

(klasifikace stupněm „5“ je výjimečná) jsou na druhém stupni školy Cvičení z anglického 

jazyka, Fyzika a Matematika. Opatření pro zjištění příčin a zlepšení výsledků byla dosud 

nedostatečná. Na prvním stupni se uvedená „neúspěšnost“ rozložena rovnoměrněji. 
 

Pozitivní dopady vzdělávání v posledním (povinném) ročníku MŠ jsou zřetelné ve 
správných pracovních návycích, v základech jednotlivých gramotností a v důsledku  
i ve velmi dobrém prospěchu všech žáků prvního ročníku. Přechod žáků z prvního na 

druhý stupeň je pro žáky z pohledu klasifikace problematický. Více než polovina žáků se 
ve výsledcích vzdělávání zhorší. Přechodem žáků pátého ročníku ze školního roku 

2015/2016 do šestého ročníku v roce 2016/2017 se více než třetina zhoršila o jeden 
klasifikační stupeň (žák s dvojkami na prvním stupni se stane „trojkařem“ apod.). Dva žáci 

se dokonce v tomto smyslu zhoršili o dva stupně. Dosavadní úroveň spolupráce učitelů 
prvního a druhého stupně zmíněný stav nezlepšuje. 

 

Pozitivním zjištěním je skutečnost, že účinnost podpůrných opatření pro žáky se SVP je na 
prvním stupni vysoká. Polovina z nich prospěla ve školním roce 2016/2017 s 
vyznamenáním. Na druhém stupni to byla již pouze pětina žáků. Také pro žáky s jiným 
mateřským jazykem než českým nebyla tato skutečnost ohrožením jejich úspěšnosti. 

 

V rozporu se sledovanou pozitivní atmosférou školní práce, správně nastaveným systémem 

prevence rizikového chování, kvalitním minimálním preventivním programem, spoluprací 
s externími subjekty a četnými realizovanými aktivitami zaměřenými na cílenou 

sekundární prevenci jsou některé skutečnosti. Vysoký je počet výskytu rizikového chování 

žáků a jejich závažnost (šikana s rasovým či sexuálním podtextem, kyberšikana, 
sebepoškozování, fyzický útok i na učitele a další). Identifikované případy byly školou 

adekvátně a účinně řešeny. 
 

V ukládaných výchovných opatřeních vysoce převažují opatření k posílení kázně nad 
pochvalami. Ve školním roce 2016/2017 jich bylo uděleno více než 300. Pochvala třídního 
učitele dle školního řádu byla udělena jediná, pochvala ředitelky školy žádná. 

 

Výsledky účastníků zájmového vzdělávání ve ŠD odpovídají stanoveným cílům 

a individuálním možnostem účastníků. 
 

 

Závěry 
 

 

Hodnocení vývoje 
 

- budovy a areál školy prošly výraznou rekonstrukcí a dostavbou, zlepšily organizační, 
bezpečnostní a hygienické podmínky vzdělávání a kulturnost prostředí 

 
- ŠVP ZV byl aktualizován, učební plán aktuálně neobsahuje volitelné předměty, tímto 

krokem škola zrušila v ŠVP ZV možnost volby individuální vzdělávací cesty 
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- od poslední inspekce v roce 2012 se v MŠ zvýšil počet dětí, učitelek i asistentů pedagoga 
 

Silné stránky 
 

- úzká spolupráce MŠ a ZŠ v rámci častých společných aktivit pozitivně ovlivňuje 
osobnostní a sociální rozvoj dětí a žáků 

 
- spolupráce učitelek s asistentkami pedagoga vede k účinné podpoře dětí s potřebou 

podpůrných opatření. 
 

- realizovaný systém podpory čtenářství a rozvoje čtenářských dovedností má významný 
pozitivní dopad na utváření čtenářské gramotnosti žáků 

 
- účinná podpora osobnostního rozvoje a sociálních dovedností se příznivě projevuje ve 

výsledcích vzdělávání v oblasti postojů a hodnot účastníků zájmového vzdělávání ve 
ŠD 

 

 

Slabé stránky a/nebo příležitosti ke zlepšení 
 

- nadbytečné organizování dětí a časové prostoje snižující efektivitu vzdělávání v MŠ 
 

- vzdělávací cíle, prostředky a metody nejsou přizpůsobené individuálním vzdělávacím 
potřebám dětí, což snižuje účinnost vzdělávání v MŠ 

 
- kontrolní a hodnotící systém v MŠ není dostatečně účinný 

 
- nízká míra diferenciace výuky a individuálního přístupu vzhledem k potřebám žáků 

 
- podpora žáků při přechodu z prvního stupně na druhý stupeň školy není systémová 

(neúčinná spolupráce pedagogů obou stupňů), což se projevuje výrazným zhoršením 
prospěchu 

 

Doporučení pro zlepšení činnosti školy 
 

- dle možností školy začlenit do ŠVP ZV možnost volby individuální vzdělávací cesty 
 

- zvýšit účinnost a kontrolního a evaluačního systému v MŠ, důsledně identifikovat 
nedostatky a přijímat a realizovat opatření k jejich odstranění nebo neopakování 

 
- v průběhu vzdělávání uplatňovat individuální přístup a diferenciaci při zachování 

principu rovného přístupu ke vzdělávání, posilovat aktivní prvky v učení a samostatné 
myšlení dětí a žáků 

 
- metodickou a kontrolní činnost zaměřit na bezproblémový přechod žáků z prvního na 

druhý stupeň školy a na předměty s vysokým podílem prospěchově neúspěšných žáků 
 

- využívat ve vyšší míře pozitivní výchovná opatření 
 

Stanovení lhůty 

 

Česká školní inspekce v souladu s § 175 odst. 1 školského zákona ukládá ředitelce školy  
/ školského zařízení ve lhůtě do 15 dnů odstranit nedostatky zjištěné při inspekční 

činnosti a ve stejné lhůtě písemně informovat Českou školní inspekci, jak byly 

nedostatky odstraněny a jaká byla přijata opatření. 
 

Zprávu zašlete na adresu Česká školní inspekce, Středočeský inspektorát, Arabská 

683, 160 66 Praha 6, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-

podatelnu csi.s@csicr.cz s připojením elektronického podpisu. 
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Seznam dokladů, o které se inspekční zjištění opírají 
 

1. Zřizovací listina Základní školy a mateřské školy Dobrovice vydaná Městem 
Dobrovice dne 10. října 2002 včetně dodatků č. 1 až 8 

 

2. Jmenování do funkce ředitelky Základní školy a mateřské školy Dobrovice 

s účinností od 1. srpna 2012 

3. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Učíme se pro zítřek“ účinný 

k 1. září 2017  
4. Školní vzdělávací program školní družiny s účinností od 1. září 2016  
5. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání účinný od 1. září 2017  
6. Školní řád MŠ, čj. ZŠD/420/2017, účinný od 1. září 2017  
7. Školní řád ZŠ s platností od 8. února 2017  
8. Vnitřní řád ŠD s účinností od 1. září 2015  
9. Koncepce Základní školy a mateřské školy Dobrovice, r. 2012  

10. Výroční zprávy o činnosti školy za školní roky 2014/2015 až 2016/2017  
11. Matrika školy, aktuální stav k termínu dni inspekční činnosti 

 
12. Třídní knihy ZŠ, MŠ a ŠD (Přehledy výchovně vzdělávací práce v ŠD) za školní 

roky 2016/2017 a 2017/2018, aktuální stav k termínu inspekční činnosti 
 

13. Personální dokumentace pedagogických pracovníků školy, stanovení přímé 
pedagogické činnosti – aktuální stav k termínu inspekční činnosti  

14. Plán DVPP za školní roky 2016/2017 a 2017/2018  
15. Žákovské knížky, – vzorek po školní rok 2017/2018  
16. Zápisy z jednání metodických orgánů, aktuální stav k termínu inspekční činnosti  
17. Kniha úrazů, aktuální stav k termínu inspekční činnosti  
18. Evaluační dokumenty – prověrky, testy, aktuální stav k termínu inspekční činnosti 

 

19. Finanční   vypořádání   dotací   poskytnutých   příjemcům   prostřednictvím   kraje 

 ze státního rozpočtu v roce 2016 
 

20. Účetní závěrka za rok 2016 
 

 

Poučení 
 

Podle § 174 odst. 11 školského zákona může ředitel školy / školského zařízení podat 

připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci, a to do 14 dnů po jejím 

převzetí. Případné připomínky zašlete na adresu Česká školní inspekce, Středočeský 

inspektorát, Arabská 683, 160 66 Praha 6, případně prostřednictvím datové schránky 

(g7zais9) nebo na e-podatelnu csi.s@csicr.cz s připojením elektronického podpisu, a 
to k rukám ředitele inspektorátu. 

 

Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem České školní inspekce k 

jejich obsahu zasílá Česká školní inspekce zřizovateli a školské radě. Inspekční 

zpráva včetně připomínek je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo 

školském zařízení, jichž se týká, a v místně příslušném inspektorátu České školní 
inspekce. Zároveň je zpráva zveřejněna na webových stránkách České školní inspekce a v 
informačním systému InspIS PORTÁL. 
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Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy 
 
 
 

 

Mgr. Karel Kumstýř, školní inspektor 
 

 

Mgr. Zdenka Čiháková, školní inspektorka 
 

 

PhDr. Jana Pavlová, Ph.D., školní inspektorka 
 

 

Mgr. Jana Puterová, školní inspektorka 
 

 

Bc. Marcela Jüstelová, kontrolní pracovnice 

 

Mgr. Zdeňka Drahokoupilová, přizvaná osoba – 
odbornice na předškolní vzdělávání 

 

Mgr. Petr Suchomel, přizvaná osoba – odborník na 
zjišťování výsledků vzdělávání 

 

V Nymburku 09. 02. 2018

 
 
 

 

Mgr. Karel Kumstýř v. r. 
 

 

Mgr. Zdenka Čiháková v. r. 
 

 

PhDr. Jana Pavlová Ph.D. v. r. 
 

 

Mgr. Jana Puterová v. r. 
 

 

Bc. Marcela Jüstelová v. r. 
 

 

Mgr. Zdeňka Drahokoupilová v. r. 
 

 

Mgr. Petr Suchomel v. r
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Datum a podpis ředitele školy / školského zařízení potvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy 
 
 
 

razítko 

 
 
 

Ing. Jana Čejková, ředitelka školy Ing. Jana Čejková 
 
 

 

V Dobrovicích 28. 02. 2018 
 


