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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 326398338-9 

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

Adresa internetové stránky www. zsdobrovice.cz 

Datová schránka e7tmcsz 

Právní forma Příspěvková organizace 

Zařazení do sítě škol 1.1.2003 

Název zřizovatele Město Dobrovice 

IZO ředitelství  600 049 132 

Vedoucí a hospodářští 
pracovníci 

Ředitelka: Mgr. Iveta Sedláčková 
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Eva Zvěřinová 
Ekonomka: Kateřina 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. 
 
 
 

Školská rada Předseda šk. rady: Mgr. Jan Honců 
členové: Mgr. Petra Suchardová, MUDr. Věra Kouklová, 
Ivana Richtrová, Alena Baldová, Pavla Šuláková, Mgr. Josef 
Hrobník, Mgr. Václav Volf, Luboš Vostrý  

 
 
 
 
1.2 Přehled oborů vzdělání 
 

součásti školy IZO kapacita 

Mateřská škola 107 514 389    122 

Základní škola 102 326 762 600 

Školní družina 113 600 127 120 

Školní jídelna ZŠ 102 802 823 500 

 
 

 

 

 
 

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 

Mateřská škola 5 122 24,4 

1. stupeň ZŠ 10 248 24,8 

2. stupeň ZŠ 8 170 21.25 

Školní družina 4 120 30 

Školní jídelna MŠ x 122 x 

Školní jídelna ZŠ x 500 x 
 

1.4  Materiálně-technické podmínky školy 
 

Učebny, herny 22 učeben, cvičný byt, dílna, 4 oddělení ŠD 

Odpočinkový areál, zahrada Odpočinková zóna před 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 

dvě PC učebny, jedenáct tříd s interaktivní tabulí, 
notebooky pro učitele, dataprojektory, PC 
v každé třídě 

 
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 12 učeben 2. stupně, sloužící částečně jako kmenové, částečně jako odborné pracovny (PC, 
2x jazykové, 1x F-CH, PŘ) 2 učebny pátých tříd, malá tělocvična a nově zrekonstruovaný 
cvičný byt (kuchyňka pro výuku vaření); třídy 1. stupně jsou umístěny do vedlejší budovy, zde 
je i druhá tělocvična a počítačová učebna. V areálu školy je dílna pro výuku Práce 
s technickými materiály. 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. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 
 
 
2.1 Základní údaje o pracovnících základní školy, mateřské školy a školní jídelny 
 
 
 

Počet pracovníků celkem 64   (1AP=ŠD) 

Počet učitelů ZŠ 25 + 3 asistentky 

Počet vychovatelek ŠD 4  

Počet učitelek MŠ                       10 + 2 asistentky 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 7 

Počet správních zaměstnanců MŠ 4 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 9 

 
 
 
2.2 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví 
 
 
 

věk muži ženy celkem 

do 20 let 0 0 0 

21 - 30 let 1 6 7 

31 - 40 let 0 13 13 

41 - 50 let 0 23 23 

51 - 60 let 2 15 17 

61 a více let 0 4 4 

celkem 3 61 64 

Průměrný věk zaměstnanců   46,3 

 
 
 
 

2.3 Členění pedagogických pracovníků ZŠ podle odborné kvalifikace 
 
 
 

odborná kvalifikace splňuje 
kvalifikaci 

nesplňuje 
kvalifikaci 

celkem % 
kvalifikovaných 

učitel prvního stupně základní 
školy 

           10 0 10 100 

učitel druhého stupně základní 
školy 

13 2 15 86,6 

vychovatel 2 2 4 50 

Asistentka pedagoga 2 1 3 66,6 

celkem 27 5 32 84,37 
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2.4 Údaje o pedagogických pracovnících školy 
 
 

jméno a příjmení kvalifikovanost učí ve školním roce úvazek 

Mgr. Marcela Čumpelíková 1.st. 1.st. 1 

Mgr. Jana Dědinová Ch, Bi Ch – Př – SPr   1 

Mgr. Alžběta Doškářová 1. st. 1. st. 1 

Mgr. Lenka Ďurišová PrF UK, jaz. certif. AJ 0,36 

Mgr. Margaréta 
Hovancová 

1.st. 1.st. – Aj  1 

Ludmila Chuchválková G, vychovatelství Vychovatelka ŠD, AP 0,81/0,75 

Terezie Jehličková G, AP, studium vych. Vychovatelka ŠD, VV 0,71/0,09 

Simona Jelínková AP AP 88,89 

Mgr. Miroslava Kalábová 1.st. 1.st. 1 

Gabriela Kašpárková Studuje 
vychovatelství 

Vychovatelka ŠD, VV 0,71/0,09 

Mgr. Ondřej Koffer VkO, Z VkO – Z – Tv  1 

Eva Konývková Inf Inf – Tv – Hv   1 

Mgr. Eliška Kopřivová 1.st. 1.st. 1 

Vita Kovářová M, Inf M 0,86 

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

Mgr. Jolana Nezbedová Z, D Z – D - TV 1 

Bc. Michaela Ouředníková G, spec. ped., 
vychov. 

Vychovatelka ŠD, VV 0,71/0,09 

Mgr. Veronika Pospíšilová Aj, VKO Aj – CAJ– VKO 1 

Mgr. Martina Radová 1. st. 1. st. 1 

Mgr. Iveta Sedláčková Čj, D D 1 

Mgr. Kateřina Sobotková Čj, Nj Čj – Nj 1 

Mgr. Petra Suchardová 1.st., Sp. pedagogika 1.st. 1 

Mgr. Hana Šilhavá 1.st. 1.st.  1 

Mgr. Dajána Šimíčková AP AP 88,89 

Mgr. Václava Štolcová M, F M – F – Sp  1 

Mgr. Petra Šulcová Čj, Tv ČJ, Tv, Vv  1 

Mgr. Julie Útratová 1.st.  1.st.  1 

Ing. Pavel Voděrek Př Př – F – Inf  1 

Mgr. Zdeňka Voděrková Aj, Rj, Pdg  Aj – Rj – VKO   1 

Mgr. Lucie Vtelenská ČJ ČJ, D 1 

Mgr. Eva Zvěřinová Human. obory,PF, AJ  Čj – Aj   1 
 

2.5 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru pedagog. pracovníků 
 
 

nástupy a odchody počet 

nástupy  2 

odchody                            2 

 
 

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  a učební plán  
 

 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní  školy a mateřské školy 
Dobrovice „Učíme se pro zítřek“, č.j. ZŠD/125/2018 
 

 

 

 

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 
(Příprava pokrmů, Práce 

s technickými materiály) 
- - - - - - 1 1 - - 2 

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

 
 
3.2 Zájmové kroužky 
 

Název kroužku 

Aerobik – I. stupeň 

Kroužek ruského jazyka 

Angličtinka, 1. st. 

Kroužek Cesta za poznáním, 9. ročník 

Sportovní hry I. stupeň -  4 skupiny 

Míčové hry, 5. – 9. ročník    

Šikovné ruce –3 skupiny 

Informatika  

Basketbal, 5.-9. ročník 

Taneční kroužek  

Stavba a programování modelů robotů 

Klub logiky a deskových her – 1. st. 

Badatelský klub – 2.st. 
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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 Matematika. 
 
 

 

4. Údaje o přijímacím řízení a zápisu k povinné školní 
docházce 
 
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 ke vzdělávání do střední školy 
 
  

typ školy        počet přijatých žáků 

Gymnázium Mladá Boleslav 1 

Gymnázium Mnichovo Hradiště 1 

Osmileté gymnázium Mladá Boleslav (z 5. třídy) 4 

SZdrŠ Mladá Boleslav 3 

Obchodní akademie a Ekonomické lyceum Mladá Boleslav 5 

SPŠ Mladá Boleslav 1 

SOU strojírenské, ŠKODA AUTO Mladá Boleslav 2 (maturitní) + 6 (učňovský obor) 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nymburk 1+1 

SŠ podnikatelská Hermés MB s.r.o 1 

SPŠ Česká Lípa – Informační technologie 1 

ISŠ Mladá Boleslav, Na Karmeli 3+1 

SOŠ a SOU Jičínská, Mladá Boleslav 6 + 4  

SOU Hubálov 1 

Vyšší odborná škola a SPŠ Jičín - Strojírenství 1 

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 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 (jeden termín vzhledem ke karanténě). Na 
učilištích se konaly přijímací pohovory a žáci byli přijati podle průměrného prospěchu v osmém a 
devátém ročníku základní školy.  
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5. Výsledky vzdělávání 

 

5.1.Přehled prospěchu školy                                                  1. pololetí školního roku 

2019/20 

 

Předmět 

Počty známek 
Počet 

kl. žáků Průměr      

1 2 3 4 5 S U Celkem   

Chování 411 3           414 1,007 

Český jazyk 154 188 61 11   2    414 1,831 

Anglický jazyk 224 131 53 6       414 1,616 

Německý jazyk 24 29 3         56 1,625 

Ruský jazyk 9 18 5         32 1,875 

Dějepis 26 82 60 10       178 2,303 

Výchova k občanství 94 73 11         178 1,534 

Svět kolem nás 187 40 8 1   1    237 1,250 

Zeměpis 31 98 44 5       178 2,129 

Cvičení v Aj 3 15 15 4       37 2,541 

Matematika 177 151 72 13   1   414 1,809 

Přírodopis 34 92 47 5       178 2,129 

Fyzika 26 85 43 23 1     178 2,371 

Chemie 13 40 19 2       74 2,135 

Hudební výchova 351 46 17       
 

414 1,193 

Výtvarná výchova  133 42 3       
 178 1,270 

Výtvarné činnosti         236 1           237 1,004 

Tělesná výchova         395 18 2       1 414 1,044 

Svět práce 71 33 3         104 1,317 

INF Informatika 181 70 28 3     
 282 1,479 

Předmět SPP 1       1 1,000 

 

 

 
Celkový průměrný prospěch 1,592  Zameškané hodiny celkem  na žáka 
 
Prospěl s vyznamenáním    245   Omluvené  16975     40,904 
Prospěl      168   Neomluvené          0       0 
Neprospěl          1 
Nehodnocen          0 
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     2. pololetí 2019/2020 

 

Předmět 

Počty známek 
Počet 

kl. žáků Průměr      

1 2 3 4 5 S U Celkem   

Chování 414 
 

          414 1.000 

Český jazyk 228 131 48 6   1   414 1,593 

Anglický jazyk 277 126 10 1       414 1,360 

Německý jazyk 44 9 3         56 1,268 

Ruský jazyk 17 14 1         32 1,500 

Dějepis 52 92 30 4       178 1,921 

Výchova k občanství 129 45 4         178 1,298 

Svět kolem nás 208 27 
  

  1    236 1,115 

Zeměpis 46 98 34 
 

      178 1,938 

Cvičení v Aj 7 26 4 
 

      37 1,919 

Matematika 252 125 32 4   1   414 1,487 

Přírodopis 44 103 29 2       178 2,014 

Fyzika 54 79 40 5 
 

    178 1,978 

Chemie 16 42 15 1       74 2,014 

Hudební výchova 396 18 
 

      
 414 1,043 

Výtvarná výchova  162 16 
 

      
 178 1,090 

Výtvarné činnosti         236 
 

          236 1 

Tělesná výchova         412 1 
 

      1 414 1,010 

Svět práce 103 1 
 

        104 1,010 

INF Informatika 214 59 9 
 

    
 282 1,273 

Předmět SPP 1       1 1,000 

 

 
Celkový průměrný prospěch 1,381  Zameškané hodiny celkem  na žáka 
 
Prospěl s vyznamenáním    304   Omluvené  6074     14,671 
Prospěl      110   Neomluvené          0       0 
Neprospěl          0 
Nehodnocen          0 
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5.2 Souhrnná statistika tříd    1. pololetí 2019/2020
      
 
Třída Počet 

žáků 
Hodnocení Chování Průměrný 

prospěch 
Absence 
na žáka 

Třídní učitel 

V P 5 N 1 2 

1. A 21 21    21  1,000 21,52 Mgr. Marcela Čumpelíková 

1. B 21 21    21  1,000 35,80 Mgr. Margaréta Hovancová 

2. A 27 23 4   27  1,217 20,70 Mgr. Eliška Kopřivová 

2. B 25+1* 22 3   25  1,149 39,20 Mgr. Petra Suchardová 

3. A 27 21 6   27  1,217 35,48 Mgr. Julie Útratová 

3. B 27+1* 25 2   27  1,088 12,62 Mgr. Miroslava Kalábová 

4. A 25+1* 19 6   25  1,375 23,84 Mgr. Alžběta Doškárová 

4. B 25 19 6   25  1,340 50,00 Mgr. Petra Lapuníková 

5. A 17 13 4   17  1,272 40,35 Mgr. Martina Radová 

5. B 21 14 7   21  1,393 38,74 Mgr.  Hana Šilhavá 

6. A 27 6 21   27  1,769 38,07 Mgr. Ondřej Koffer 

6. B 26 11 15   26  1,657 30,50 Mgr. Václav Štolcová 

7. A 25 7 18   25  1,908 62,40 Mgr. Zdeňka Voděrková 

7. B 26 9 16 1  23 3 1,871 57,92 Mgr. Petra Šulcová 

8. A 19 7 12   19  1,977 37,63 Ing. Pavel Voděrek 

8. B 17 2 15   17  1,857 43,58 Mgr. Veronika Pospíšilová 

9. A 19 6 13   19  1,802 82,36 Mgr. Jana Dědinová 

9. B 19 2 17   19  2,089 66,94 Mgr. Kateřina Sobotková 

Legenda V - prospěl s vyznamenáním   * 3 žáci konají PŠD v zahraničí 
 P - prospěl  
 5 - neprospěl 
 N – nehodnocen       2. pololetí 2019/2020 
 

Třída Počet 
žáků 

Hodnocení Chování Průměrný 
prospěch 

Absence 
na žáka 

Třídní učitel 

V P 5 N 1 2 

1. A 21 21    21  1,000 6,667 Mgr. Marcela Čumpelíková 

1. B 21 21    21  1,007 14,095 Mgr. Margaréta Hovancová 

2. A 27 27    27  1,016 6,074 Mgr. Eliška Kopřivová 

2. B 25+1* 25    25  1,023 12,920 Mgr. Petra Suchardová 

3. A 27 26 1   27  1,131 14,593 Mgr. Julie Útratová 

3. B 27+1* 25 2   27  1,088 12,630 Mgr. Miroslava Kalábová 

4. A 25+1* 21 4   25  1,175 14,002 Mgr. Alžběta Doškárová 

4. B 25 23 2   25  1,195 27,360 Mgr. Petra Lapuníková 

5. A 17 14 3   17  1,184 8,529 Mgr. Martina Radová 

5. B 21 17 4   21  1,220 14,667 Mgr.  Hana Šilhavá 

6. A 27 16 11   27  1,507 14,963 Mgr. Ondřej Koffer 

6. B 26 16 10   26  1,417 15,577 Mgr. Václav Štolcová 

7. A 25 9 16   25  1,571 13,000 Mgr. Zdeňka Voděrková 

7. B 26 14 12   26  1,574 17,308 Mgr. Petra Šulcová 

8. A 19 8 11   19  1,680 9,632 Ing. Pavel Voděrek 

8. B 17 9 8   17  1,525 24,412 Mgr. Veronika Pospíšilová 

9. A 19 6 13   19  1,680 20,421 Mgr. Jana Dědinová 

9. B 19 6 13   19  1,834 18,895 Mgr. Kateřina Sobotková 
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6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
  

Účastník Název kurzu Pořádající instituce Počet 
hodin 

Mgr. Zdeňka 
Voděrková 

Řešení nevhodného 
chování u žáků 
ADHA a PAS 

NIDV Praha 8 

Language activities 
for teenagers 

Decartes, Praha 8 

Warm-ups 
icebreakers 

Decartes, Praha 8 

Mgr. Iveta 
Sedláčková 

Kurz anglického 
jazyka 

OA, VOŠE, JŠ s právem 
státní jazykové zkoušky 
Mladá Boleslav 

2/ týden 

Čtenářská 
gramotnost 

MAP MB 8 + 8 

Workshop 
k profesnímu rozvoji  

NIDV Praha 8 

IT vzdělání pro 
budoucnost 

Microsoft Praha 8 

Prague Education 
Festival (PREF) 

Economia Praha 8 

Antisemitismus Židovské muzeum Praha 8 

Dramatická výchova 
v dějepise 

Památník Lidice 8 

Využití filmových 
materiálů přeživších 
holokaustu ve výuce 

Památník Terezín 16 

Formativní 
hodnocení 

Edukační laboratoř Praha 8 

Komentář ředitelky školy: 

Výsledky celkového hodnocení žáků jsou velmi dobré, v 1. pololetí získalo 245 žáků získalo 
vyznamenání, 168 prospělo. Jeden neprospěl. Většina žáků školy je hodnocena klasifikačními 
stupni, slovním hodnocením byl hodnocen jedna žák odlišným mateřským jazykem s potřebou 
podpůrných opatření.  
Druhé pololetí bylo poznamenáno uzavřením škol. Výuka probíhala na dálku, klasifikace byla 
upravena dle nové vyhlášky MŠMT a interní směrnice. Formu výuky si volili sami učitelé. Druhý 
stupeň během 14 dní přešel na platformu Google Classroom – propojení žáků a učitelů z domova – 
zadávání úkolů, testů, online výuka, výuková videa, bezproblémová zpětná vazba mezi žáky a 
učiteli,… Na prvním stupni si učitelky vybíraly dle možností rodin žáků, neboť při výuce mladších 
žáků byla nutná součinnosti členů rodiny, velkou roli zde hrálo odlišné technické vybavení, IT 
zdatnost samotných žáků, proto byla komunikace vedena prostřednictvím emailů, WhatsAppu, 
telefonické hovorů, systému Bakalář, ale i v prostředí GC. 
Mezi pozitivní přínos distanční výuky patří – zvýšení informační gramotnosti žáků i učitelů, jasná 
potřeba redukce učiva – nutná úprava RVP ze strany MŠMT, zvýšení samostatnosti velké části 
dětí. Bohužel výuka z domova odhalila některé nedostatky -  rozdílná úroveň technického vybavení 
žáků, to budeme řešit pořízením NTB/tabletů, které budou podle potřeby k dispozici žákům na 
doma. Musíme dále posílit IT dovednosti žáků, učitelů, ale i rodičů, na začátek nového školního 
roku chystáme školení rodičů v používání platformy GC a systému Bakalář. Výuka na dálku ale 
otevírá velké příležitosti nám učitelům – trvale podporovat samostatnost v učení žáků, využívat GC 
i během běžného roku, zvýšit IT gramotnost, zapojení IT do všech předmětů, upravit učivo. 
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Stáž pro vedoucí 
pracovníky 
(Chrudim) 

Nadační fond Škoda a Aisis 24 

Mgr. Jolana 
Nezbedová 

Projekty ve výuce  
napříč předměty 

NIDV Praha 8 

Mgr. Veronika 
Pospíšilová 

Židé, dějiny a kultura Židovské muzeum Praha 8 

CLIL – Science – 
Podpora aplikace 
metody CLIL 

Spektrum MB 24 

IT gramotnost Praha 8 

Hry ve výuce AJ VISK MB 8 

Mgr. Václava 
Štolcová 

Matematická 
gramotnost 

NIDV Praha 8 

Ing. Pavel Voděrek Ozoboti MAP MB 4 

Mgr. Ondřej Koffer Projekty ve výuce  
napříč předměty 

NIDV Praha 8 

Vita Kovářová Matematika pro život NIDV Praha 8 

Mgr. Miroslava 
Kalábová 

Rozvoj čtenářské 
gramotnosti na 1. 
stupni 

VISK Mladá Boleslav 16 

Čtenářská 
gramotnost – 
inspirace do výuky 

NIDV Praha 16 

Mgr. Hana Šilhavá 
Mgr. Jana Dědinová 
Mgr. P. Suchardová 
Mgr. V. Štolcová 
Mgr. Vita Kovářová 
Mgr. I. Sedláčková 

Kurz AJ  VISK Mladá Boleslav 60 

Mgr. Hana Šilhavá Matematika, jazyk a 
literatura 

NIDV Praha 8 

Mgr. Kateřina 
Sobotková  

Práce s nesourodou 
skupinou v NJ 

VISK Mladá Boleslav 8 

Mgr. Jana Dědinová Efektivní výukové 
nástroje pro učitele 

Edukační laboratoř 8 

Mgr. Eva Zvěřinová Zástupce ředitele na 
cestě k úspěchu 

Wolters Kluver, Praha 8 

Odborné řešení 
šikany a kyberšikany 

PedF UK Praha 32 

PREF Economia Praha 8 

Šikana – identifikace 
a prevence 

Jules a Jim Praha 8 

Setkání metodiků 
prevence 

PPP MB, OSPOD 8 

Aktivizující výuka 
aneb didaktická 
strategie „Líného 
učitele“ 

Olchavova.cz Praha 8 

Stáž pro vedoucí 
pracovníky (Velká 
Británie) 

Nadační fond Škoda a Aisis 24 

Mgr. Lucie 
Vtelenská 

Tvůrčí psaní NIDV Praha 8 

Čtenářská dílna a 
klub 

NIDV Praha 8 

Poezie ve škole Fraus Praha 8 
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Mgr. Petra 
Lapuníková 

Didaktika anglického 
jazyka 

VISK Praha 16 

Hry v AJ VISK MB 8 

Mgr. Lenka Ďurišová Hry v AJ VISK MB 8 

Mgr. Alžběta 
Doškářová 

Začínající učitel – 
profesní konference 

NIDV Praha 8 

Mgr. Martina 
Radová 

Matematicko-logické 
postupy 

MAP MB 4 

    

 
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).  
 

 
  

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komentář ředitelky školy: 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá podle stávajícího plánu, který se během roku 
aktualizuje dle potřeby školy a nabídky akreditovaných společností poskytujících DVPP. 
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 stáže byly 
financovány Nadačním fondem Škoda. Po uzavření škol byla naplánovaná školení zrušena nebo 
se transformována na webináře.  
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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 Hry a hračky se doplňují průběžně. 

 
 

Komentář ředitelky školy: 

Školní družina plní funkci, pro kterou byla zřízená. Pracovní doba je do 16 hodin. Od 6:30 do 7:30 
funguje ranní družina. O školní družinu je stále velký zájem, proto bude nutné co nejdříve zahájit 
přípravu na přebudování bývalé kotelny na 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, školní hřiště, dětská hřiště ve městě. V letošním 
školním roce nebyla zahrada využívána, její prostor sloužil jako zázemí stavební firmy realizující 
půdní přestavbu. Program bývá zpestřen návštěvami kina v Dobrovici. 

 
8. Výchovné poradenství a žáci se speciálními 
vzdělávacími potřebami 
 

Práce výchovné poradkyně se ve školním roce 2019/20 řídila osobním plánem 
vypracovaným na každý školní rok, avšak vzhledem k vyhlášení nouzového stavu 
kvůli koronaviru a uzavření škol pouze do 10. března 2020. Poté bylo třeba 
improvizovat a snažit se plnit všechny povinnosti tak, aby fungovala vzájemná 
spolupráce s rodiči, žáky, kolegy i vedením školy co nejlépe v situaci, kterou nikdo 
neplánoval a ani s ní neměl žádné předchozí zkušenosti… 
Spolupracovala jsem se žáky a žákyněmi a jejich rodiči, s ostatními učiteli, vedením 
školy, asistenty pedagoga, učitelkami mateřské školy, vychovatelkami školní družiny, 
ale také s institucemi –  Školským  poradenským zařízením (PPP, SPC), úřadem 
práce, sociálním odborem či středními školami a učilišti.   
Žáci a žákyně, jejich rodiče i kolegové mě mohli navštívit během konzultačních 
hodin, ale po domluvě i kdykoli jindy, nutné případy jsme řešili s kolegy operativně 
ihned. 
V každodenní praxi jsem věnovala pozornost jak dětem ze své třídy, protože funkce 
třídní učitelky a výchovné poradkyně se úzce prolínají, ale také jsem sledovala žáky 
s podpůrnými opatřeními ze všech tříd 1. a 2. stupně školy a připravovala vycházející 
žáky na budoucí studium – i spolupráci se všemi kolegy při společném vytváření 
klidného a bezpečného prostředí školy. 
Vycházejícím žákům jsem poskytovala poradenské služby spojené s volbou dalšího 
studia, zorganizovala jsem besedy se zástupci středních škol, pro zájemce jsem 
vedla kroužek Cesta za poznáním…  Bohužel i činnost kroužku byla v březnu 
zastavena a nestihli jsme tedy probrat všechna naplánovaná témata. 
Zápisu dětí do prvních tříd jsem se v letošním školním roce nezúčastnila vůbec. 
Rodiče vycházejících žáků jsem seznámila s pravidly  přijímacího řízení na střední 
školy a učiliště. Byli včas informování o tom, že je možné zařídit si soukromě 
vyšetření svého dítěte  tzv. PROFI testy,  vyzvala jsem je k návštěvě Výstavy 
studijních a učebních oborů či Dnů otevřených dveří na školách. Zúčastnila jsem se 
rodičovské schůzky v 9. ročníku a zodpověděla všechny dotazy rodičů k průběhu 
přijímacího řízení. Rodičům bylo vysvětleno, jak zadávat údaje do programu 
Bakaláři, jak pracovat s brožurou z ÚP, upozornila jsem je na informace na stránkách 
školy a dala jim k dispozici odkazy na další užitečné stránky…  
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Zápisové lístky pro studium na střední škole nebo učilišti byly vydány v zákonném 
termínu rodičům vycházejících žáků.  
 
Velké poděkování patří třídním učitelkám devátých tříd, které řešily problémy svých 
žáků a žákyň během přijímacího řízení s jejich rodiči telefonicky, maily, apod., 
protože osobní konzultace ve škole nebyly možné. Také pro vzájemné konzultace o 
dalším postupu při operativním řešení nastalých problémů  jsme byly odkázány na 
telefon. Bylo to náročné období pro všechny zúčastněné subjekty, ale domnívám se, 
že jsme vše zvládli se ctí. Všichni vycházející žáci  byli přijati na střední školy a 
učiliště. 
I v letošním školním roce jsem studovala odbornou literaturu a zúčastnila se 
některých školení, abych načerpala nové informace a podněty pro svou další práci. 

 
       Vypracovala Mgr. Zdeňka Voděrková 
                    výchovná poradkyně 

 
 
9. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní 
žáci 
 
 
9.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
Ve školním roce 2019/2020 bylo ve škole celkem 33 žáků, kterým byla přiznaná podpůrná 
opatření. Jednalo se o žáky s poruchami učení, chování, vadami řeči, sluchovým  a tělesným 
postižením. Ve třídách  pracovali čtyři žáci s pomocí asistentek pedagoga. Všichni žáci s PO 
prospěli a postoupili do vyššího ročníku. 
 
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    

spolupráce s rodiči     x   

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

  x 
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Komentář ředitelky školy: 

Škola vytváří podmínky pro vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření. Žáci jsou 
integrování do běžné třídy a jsou vzděláváni podle individuálního plánu. Na škole pracují tři 
asistentky pedagoga, které pomáhají učitelům při vzdělávání žáků s potřebou podpůrných 
opatření. Během září jsme využili možnosti KÚ, který poskytl finanční prostředky na práci 
Adaptačního koordinátora pro dva žáky s OMJ. V budově 2. stupně je zajištěn bezbariérový 
přístup výtahem, vstup do budovy prvního stupně je upraven, chybí bezbariérový vstup do 
1. patra budovy 1.st. 

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

 
10.1 Exkurze, divadelní přestavení, vzdělávací akce, … 

1. A  Little talent 
  Projekt OČMU 
  Vánoční besídka 
1. B  Little talent 
  Projekt OČMU 
  Vánoční besídka 
2. A  Little talent 
  Projekt OČMU 
  Dětská nota 

Vánoce na zámku Stránov 
Karnevalový den v maskách 

2. B  Little talent 
  Projekt OČMU 
  Dětská nota 

Vánoce na zámku Stránov 
Karnevalový den v maskách 

3. A  Little talent 
  Projekt OČMU 
  Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou 
  Programování - ozoboti 
3. B  Little talent 
  Projekt OČMU 
  Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou 
  Programování – ozoboti 
4. A  Little talent 
  Projekt OČMU 
  Dopravní hřiště 
  Boleslav II. na hradě Mladá Boleslav 
  Beseda s PČR 
  Programování – ozoboti 
4. B  Little talent 
  Projekt OČMU 
  Dopravní hřiště 
  Boleslav II. na hradě Mladá Boleslav 
  Beseda s PČR 
  Programování - ozoboti  
5. A  Little talent 
  Projekt OČMU 
  Boleslav II. na hradě Mladá Boleslav 
  Přednáška Slánka o.p.s. 
  Beseda se spisovatelkou Klárou Smolíkovou 
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  Bozkovské jeskyně 
5. B  Little talent 
  Projekt OČMU 
  Boleslav II. na hradě Mladá Boleslav 
  Přednáška Slánka o.p.s. 
  Beseda se spisovatelkou Klárou Smolíkovou 
  Bozkovské jeskyně 
6. A  Projekt OČMU 
  Přednáška Slánka o.p.s.   
  Návštěva knihovny v Dobrovici 
  Planetárium Praha – program Pohyby Země 
  Hudební workshop J. Rollera (bubnování) 
  Projekt Mezinárodní den 
  Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou 
6. B  Projekt OČMU 
  Přednáška Slánka o.p.s.   
  Návštěva knihovny v Dobrovici 
  Planetárium Praha – program Pohyby Země 
  Hudební workshop J. Rollera (bubnování) 
  Projekt Mezinárodní den 
  Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou 
7. A  Projekt OČMU 
  Přednáška Slánka o.p.s.   
  Lyžařský výcvikový kurz 
  Hudební workshop J. Rollera (bubnování) 
  Projekt Mezinárodní den 

Návštěva knihovny v Dobrovici 
Divadelní představení V Mladé Boleslavi – Jak žil Jules Verne 

7. B  Projekt OČMU 
  Přednáška Slánka o.p.s.   
  Lyžařský výcvikový kurz 
  Hudební workshop J. Rollera (bubnování) 
  Projekt Mezinárodní den 

Návštěva knihovny v Dobrovici 
Divadelní představení V Mladé Boleslavi – Jak žil Jules Verne 

8. A  Projekt OČMU 
Přednáška Slánka o.p.s.   

  Hudební workshop J. Rollera (bubnování) 
  Projekt Mezinárodní den 
8. B  Projekt OČMU 

Přednáška Slánka o.p.s.   
  Hudební workshop J. Rollera (bubnování) 
  Projekt Mezinárodní den 
9. A  Projekt OČMU – organizace pro 1. a 2. stupeň  
  Přednáška Slánka o.p.s.  
  Little talent – organizace pro 1. st. 
  Divadelní představení v Mladé Boleslavi 

Exkurze do cukrovaru 
Exkurze v Dobrovických muzeích – Oldřich Linka – za svobodu! 
Slavnostní vyřazení absolventů školy v divadle v Dobrovici 

9. B  Projekt OČMU – organizace pro 1. a 2. stupeň  
  Přednáška Slánka o.p.s.  
  Little talent – organizace pro 1. st. 
  Divadelní představení v Mladé Boleslavi 

Exkurze do cukrovaru 
Exkurze v Dobrovických muzeích – Oldřich Linka – za svobodu! 
Slavnostní vyřazení absolventů školy v  divadle v Dobrovici 
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Sportovní a vědomostní soutěže, jiné akce školy 
 

 Olympiáda v českém jazyce 

 Dějepisná olympiáda 

 Zeměpisná olympiáda 

 Matematická olympiáda 

 Biologická olympiáda 

 Pangea – matematická soutěž 

 Pythagoriáda 

 Matematický klokan 

 Konverzační soutěž v anglickém jazyce 

 Talentová soutěž v psaní na PC 

 Halloweenský průvod 

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

 Turnaj v basketbalu pořádaných žákovskou samosprávou 

 Vánoční besídky s diskotékou 

 

10.2 Sportovní soutěže 

 

 

 

 

 

 

Soutěž Úroveň Soutěžící Třída Umístění 

Přespolní běh okresní soutěž 

kategorie IV 

Pavlíček Václav 
Zvěřina Jakub 
Odstrčil Vít 

2. stupeň 5.  

12. 

19. 

Florbalový turnaj krajské kolo 

(postup z 

okresního kola) 

Bečvářová Markéta 
Hlaváčová Lucie 
Hrobská Ema 
Janečková Adéla 
Nosková Kristýna 
Novotná Jana 
Paštrnák Viktorie 
Slaná Amálie 
Stehlíková Natálie 
Šimonová Kateřina 
Vilhelmová 
Magdaléna 

1. stupeň 4. 

OČMU školní soutěž Vesecká Tereza 
Dvořák Lukáš 
Hejdrychová Klára 

2. stupeň 1. 

Volf Štěpán 
Čumpelík Michal 
Kolesár Matyáš 
Tümmler Andrej 
Zajíček Ladislav 

2.  

Henrich Daniel 
Landa Daniel 
Lepka Jan 
Odstrčil Vít 

3.  
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10.3 Vědomostní soutěže 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Soutěž Úroveň Soutěžící Třída Umístění 

ZAV talentová soutěž 
v psaní na PC 

okresní kolo Částková Tereza 
Jahodová Anna 
Masáková Eva 
Stříbrný Jakub 
Vilčeková Mariana 

IX.  1.- 6.  

IT - SLOT celostátní 
soutěž 
4000 účastníků 

Kohout Tomáš 
Stříbrný Jakub 
Sluka Dominik 

IX.A 
IX.A 
IX.B 

115. 
126. 
211. 

Zeměpisná olympiáda okresní kolo Čapek Adam 
Kohout Tomáš 
Odstrčil Vít 
Sobota Hynek 
Zajíček Ladislav 

IX.A 
IX.A 
VI.B 
VIII.B 
VI.B 

13. 
24. 
6. 
17. 
3. 

Přírodovědný klokan školní kolo Šantínová Veronika 
Čapek Adam 
Skokan Petr 

VIII.A 
IX.A 
IX.A 

1. 
2.  
3. 

Olympiáda v českém 
jazyce 

okresní kolo Urbanová Michaela 
Hejdrychová Klára 

VIII.B 
VIII.B 

účast 

Biologická olympiáda školní kolo Stehlík Jiří 
Krátký Jakub 

VIII.A 
VII.B 

1. 
1.  

Pangea     

Matematická olympiáda 
pouze kategorie Z5 

okresní kolo Niklíčková Alžběta 
Motáň Tadeáš 

V.B 
V.A 

9. 
18. 

Dětská scéna recitační 
soutěž 

školní kolo 
postup do 
okresního kola 

Vávrová Terezie Eva 
 
 

VI.A 
 

1. 

Anglická konverzace okresní kolo Masáková Eva  
Stříbrný Jakub 
Odstrčil Vít 
Baldová Kristýna 

IX.A 
IX.A 
VI.B 
VI.B 

5. 
19. 
16. 
21. 

Dějepisná olympiáda okresní kolo Čapek Adam 
(postup KK) 
Novotný Vojtěch 
Hang Pham Tranh 

IX.A 
 
IX.A 
IX.B 

2. 
 
32. 
34. 

Mladý chemik školní kolo Čapek Adam 
Částková Tereza 
Skokan Petr 

IX.A 
IX.B 
IX.A 

1. 
2. 
3. 

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. 
Talentovaní žáci se účastní soutěží a olympiád s velmi dobrými výsledky. V letošním školním roce 
se školní výlety kvůli karanténě neuskutečnily. Okresní a krajská kola soutěží, která měla 
proběhnout na jaře, se nekonala. 
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 11. Prevence sociálně patologických jevů 

 
11.1 Prevence sociálně patologických jevů  
 
 
Komentář metodičky prevence Mgr. Evy Zvěřinové: 
 

Prevence sociálně patologických jevů (PSPJ) naší školy vychází z dokumentu Minimální 

preventivní plán (MPP). Organizaci prevence, vedení dokumentace a řešení sociálně 

patologických jevů realizuje školní metodička prevence ve spolupráci s vedením školy, 

výchovnou poradkyní, pedagogy i nepedagogickými pracovníky školy. 

 V MPP jsou stanoveny cíle zaměřené na vytváření vhodných podmínek vzdělávacího 

procesu. Důraz je kladen na rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, kultivaci vztahů 

mezi žáky, vytváření povědomí žáků o vhodném chování a odpovědnosti za důsledky 

vlastního jednání a také zvyšování schopnosti řešit problémy a konflikty. Hlavním cílem je 

vytvoření bezpečného a pozitivního klimatu bez patologických jevů.  

Pedagogové společně s metodičkou prevence prostřednictvím zařazení témat PSPJ do 

školního vzdělávacího plánu jednotlivých oborů napříč ročníky, dalšího vzdělávání pedagogů 

a spoluprací s akreditovanými poskytovateli preventivních programů a dalšími organizacemi 

vytvářejí podmínky pro předcházení sociálně patologickým jevům. Důležitým předpokladem 

je také důsledné odhalování a řešení problematického chování ve spolupráci všech 

zainteresovaných stran.   

V průběhu školního roku 2019/2020 probíhala PSPJ podle plánu stanoveném v MPP do 

března 2020. Podařilo se realizovat oba cykly programů poskytované sdružením Slánka z.s. 

Přechod na distanční vzdělávání a zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole bohužel 

neumožnil realizaci programu sdružení Hope for Kids s jejich etickými dílnami pro žáky 1. 

stupně. Po dohodě s lektorkou se budou s ohledem na epidemiologickou situaci konat 

v prvním možném termínu dalšího školního roku.  

Nové programy s tematikou sexuální výchovy představila žákům 7. a 8. ročníků společnost 

MP Education, s.r.o. Opět se ukázalo, že i přes neomezený přístup k informacím na 

internetu, mají žáci v této oblasti často zkreslené nebo neúplné informace, které je třeba 

odborně doplnit a korigovat a nelze je nechat pouze v kompetenci samotných dětí nebo 

rodiny. Program měl u žáků pozitivní ohlas a podle možností bude zařazen do pravidelného 

programu preventivních akcí. 

Žáci opět pozitivně hodnotili především formu komunitního kruhu, ve které setkání externích 

organizací probíhají. Ve spolupráci s vyučujícími 1. tříd a s využitím zkušeností a metodik ze 

školení DVPP Zippyho a Jablíkovi kamarádi bude postupně forma komunitního kruhu 

zavedena do pravidelné třídnické práce tak, aby bylo i při změně vyučujícího možné navázat 

na zavedené formy komunikace a pravidla chování. Cílem je zlepšení nedostatečných 

kompetencí v oblasti komunikačních dovedností, schopnosti řešení problémů a zvládání 

stresových situací, a také korekce nevhodných modelů chování získaných mimo školu. 

Nedílnou součástí komunitního kruhu je také zvyšování schopnosti vcítit se do pocitů 

druhého. 

V tomto školním roce byla na základě předchozích dobrých zkušeností posílena oblast práce 

s třídními kolektivy prostřednictvím pravidelných třídnických hodin ve všech třídách. Jejich 

náplní byly především aktivity vedoucí k utváření pozitivního třídního klimatu, otevřené 

komunikace a sounáležitosti. Škála činností byla velmi pestrá a projevila se v ní individualita 

třídních vyučujících i jednotlivých kolektivů. Úkolem dalšího školního roku bude stabilizace 

třídnických hodin v rozvrhu tříd. 
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Přínos zintenzivnění vztahu mezi třídními vyučujícími a kolektivy se výrazně projevil v období 
distančního vzdělávání, kdy třídní vyučující byli koordinátory zapojení žáků do výuky a 
intenzivně využívali kontakty se zákonnými zástupci a žáky. Díky nim se dařilo dosáhnout 
vysokého zapojení žáků do distančního vyučování po celou dobu trvání a úspěšného řešení 
problémů s tím spojených.  
Třídní učitelé ve spolupráci s vyučujícími svých tříd provedou na začátku školního roku 
hodnocení kvality zapojení žáků do distančního vzdělávání. U žáků s nízkým hodnocením 
může v případě opakování situace nastat výrazné ohrožení školním neúspěchem a podle 
nových předpisů i záškoláctví. Takovým žákům musí být věnována zvýšená pozornost a 
péče.  
Na 1. stupni byla v 1. pololetí provedena hospitační činnost zaměřená na vztahovou a 
klimatickou situaci ve třídách. V některých třídách byly navrženy společně s vyučujícími 
vhodné postupy ke zlepšení některých aspektů chování žáků a vztahů ve třídě. Plánované 
kontrolní hodnocení se neuskutečnilo z důvodu přechodu na distanční vzdělávání a bude 
provedeno v novém školním roce.  
Ve třídách 1. stupně nebyly řešeny závažné vztahové problémy na úrovni školského 
poradenského zařízení. V jednom případě vzniklo podezření na vážnější výchovný problém 
v rodině žáka, ale podezření se po prošetření nepotvrdilo a zjistilo se, že žák si smyšlenými 
informacemi snažil získat pozornost a oblibu spolužáků. Po rozhovoru se zákonným 
zástupcem a žákem se situace vyřešila.  
V průběhu distančního vzdělávání bylo intervenováno v případě žáka 1. ročníku, kdy zákonní 
zástupci dlouhodobě nespolupracovali při zajištění účasti žáka na vzdělávání. Již před 
zahájením distančního vzdělávání docházelo u žáka k častým a dlouhodobým absencím a 
byla zde obava, že nezvládne výstupy 1. ročníku. K řešení situace byla zákonným 
zástupcem přizvána společnost Respondeo, z.s., která poskytuje poradenské služby 
rodinám ve složité životní situaci. Zda dojde ke zlepšení situace, bude možné posoudit až 
v novém školním roce.  
Na 2. stupni proběhla diagnostika vztahů ve třídách prostřednictvím skupinové činnosti 
zaměřené na úroveň komunikačních dovedností, spolupráce a důvěry v kolektivech. Žáci 
sami během činnosti odhalovali slabé a silné stránky svého kolektivu a navrhovali vhodné 
postupy ke zlepšení. Výsledkem byla třídní pravidla sestavená žáky. Vzhledem k začátku 
distančního vzdělávání se bohužel ve všech třídách nepodařilo proces tvoření pravidel 
dokončit. Na základě úvodní části lze ale vymezit hlavní oblasti, na které je potřeba se 
v jednotlivých třídách zaměřit.  
V 7. ročníku byly v průběhu roku řešeny dva případy nevhodného chování mezi žáky. 
Jednalo se o slovní napadání, v jednom případě doprovázené strčením. Obě situace byly po 
prošetření potvrzeny a ve spolupráci s žáky a zákonnými zástupci projednány. Byla udělena 
výchovná opatření, ale především se podle dalších kontrol chování neopakovalo a ustalo. 
Situaci ve třídě bude i nadále věnována pozornost a bude pravidelně hodnocena.  
Škola také zákonným zástupcům několika žáků 9. ročníku zprostředkovala informaci o 
zneužívání návykových látek (kouření). Jednalo se o podnět předaný žáky jiných tříd.  
Protože se kouření žáků neprokázalo ve škole, byli žáci informováni o rizicích zneužívání 
návykových látek a poučeni o následcích vyplývajících ze školního řádu, pokud by 
zneužívání bylo zjištěno ve škole. Tyto informace byly předány při osobních schůzkách 
zákonným zástupcům žáků. Do výuky VKO byla ve všech ročnících 2. stupně zařazena 
hodina věnovaná prevenci zneužívání návykových látek.  
 
11. 2 Preventivní akce ve školním roce 2019/2020 
 

 program Slánka z.s. – 4. – 9. ročníky, dotace 2 vyučovací hodiny v každém pololetí, 
primární prevence rizikového chování žáků s tématy šikana, kyberprostor, legální a 
nelegální drogy, média, sexuální rizika, dospívání a formování osobnosti, 
extremismus 

 program MP Education s.r.o – 7. a 8. ročníky, dotace 1 vyučovací hodina, primární 
prevence rizikového chování u žáků obsahově zaměřená především na výchovu 
k ochraně reprodukčního zdraví a pomoc při pochopení vývojových změn i rizikových 
faktorů souvisejících s obdobím dospívání.  
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Komentář ředitelky školy: 

 
Problematice prevence sociálně patologických jevů je věnovaný velký důraz. Důležitou osobou je 
školní metodička prevence, která organizuje pro žáky různé akce. Prevence ve škole probíhá podle 
„Minimálního preventivního programu“. Hlavně ve třídnických hodinách jsme se zaměřili na formy a 
metody práce podporující pozitivní klima třídy. Průběžně doplňujeme vhodný studijní materiál pro 
učitele, učebnice a učební pomůcky. 
 

  
 
 

 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. Ředitelka 
školy informovala o chystaných vzdělávacích akcích, o plánovaných investičních záměrech. 
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. Většina rodičů 
využívají ke prvotní komunikaci se školou systém Bakalář. 
 
 

 
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 

- - - - 

 
 
13.2 Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání 
 
 

Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání 

Datum 
podání 

Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil 

- - - - 
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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 prostřednictvím 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. 
 
 
14.1 Plnění závazných ukazatelů rozpočtu 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prostředky Stav k 1.1. 2019 Stav k 31. 12. 2019 

Peněžní fondy 

Fond odměn 243 257 243 257 

Fond rezervní 434 113,69 1 373 734,25 

FKSP 142 074,13 300 866,87 

Fond investiční 1 270 959,01 931 332,01 
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14.2 Plnění dalších ukazatelů rozpočtu 
 

Účelový 
znak 

Ukazatel 
Skutečně 
čerpáno              

k 31.12.2019 

Vráceno 
v 

průběhu 
roku na 

účet 
kraje 

Skutečně 
použito                 

k 31.12.2019 

Předepsaná 
výše vratky 

při fin. 
vypořádání 

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

  A.1. Neinvestiční dotace celkem 33 168 145,00 0,00 33 146 257,00 21 888,00 

  v tom: 
 

      

33353 
Přímé náklady na vzdělávání 
celkem 33 090 496,00 0,00 33 090 496,00 0,00 

  z toho:    a) platy 23 884 161,00   23 884 161,00 0,00 

                 b) OON 115 798,00   115 798,00 0,00 

  

               c) ostatní (pojistné + 
FKSP + ONIV) 9 090 537,00   9 090 537,00 0,00 

33024 Bezplatná výuka cizinců        0,00 

33070 
Podpora výuky plavání v ZŠ v 
roce 2019 44 700,00 0,00 22 812,00 21 888,00 

33074 
Překrývání přímé pedagogické 
činnosti učitelů MŠ       0,00 

33075 
Podpora financování vzdělávání 
cizinců ve školách 0,00 0,00   0,00 

33076 Vyrovnání mezikrajových rozdílů 32 949,00 0,00 32 949,00 0,00 

33077 
Podpora financování ZŠ a SŠ 
 při změně systému financ.RGŠ 0,00   0,00 0,00 

33063 
Výzva č. 16_022  - Šablony I pro 
MŠ a ZŠ 0,00 0,00 0,00 0,00 

33122 
Program sociální prevence a 
prevence kriminality        0,00 

33339 
Podpora vzdělávání 
národnostních menšin       0,00 

  
(ÚZ 33063,33122,33339 není v 
rozpočtu školy)         

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

  v tom:         

          0,00 

          0,00 

          0,00 

  A.3. Dotace celkem (A.1.+ A.2.) 33 168 145,00 0,00 33 146 257,00 21 888,00 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Náklady a výnosy 2019 
 

  

Náklady 
Rozpočet v 
tis. Skutečnost 

 % 

voda 310 416 294 134,3 

plyn 600 434 059 72,3 

el.en. 930 876 954 94,3 

DHIM 541 656 681 121,4 

mater.,pom.,učeb. 678 715 153 105,5 

služby 678,12 725 185 106,9 

opravy vč. Z IF 1340 1 498 035 111,8 

mzd.nákl. 60 50 410 84,0 

ost.výdaje 96 102 830 107,1 

odpisy(vč.dot.FROM 1165,78 1 198 420 102,8 

potraviny 2600 2 460 374 94,6 

celkem nákl. 33150 8998,9 9 134 395   

stravné+FKSP přísp. 2600 2 460 540 91,3 

školné MŠ+ŠD 470 483 000 101,3 

příspěvek Mě 4649,6 4 650 000 100,0 

výn.z odpisů FROM 297,8 313 636 105,3 

zúčt.fondů- IF 980 1 224 411 124,9 

ost.výn.,zaokrouhl.   1 412   

úroky 1,5 1 616 107,8 

celk.výnosy 33150 8998,9 9 134 615   

Komentář ředitelky školy 

Rada města schválila hospodářský výsledek. Zlepšený hospodářský výsledek byl přidělen do 
rezervního fondu. 
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16. Česká školní inspekce 
 
ŠKOLNÍ ZPRÁVA HLAVNÍ ŠETŘENÍ TIMSS 2019 

  

 

Školní zpráva obsahuje předběžné výsledky žáků vaší školy v mezinárodním šetření TIMSS 

2019. Do hlavního šetření bylo zapojeno 210 základních škol z celé České republiky – na 

152 školách byla realizována elektronická forma testování, na 58 forma písemná. Na jaře 

roku 2019 se do šetření zapojilo přibližně 7400 žáků čtvrtého ročníku základních škol. 

Prostřednictvím vyplňování dotazníku se na šetření také podílelo 210 ředitelů základních 

škol, 450 učitelů a přibližně 6400 rodičů testovaných žáků. V závislosti na velikosti školy byla 

do testování zařazena jedna, nebo dvě třídy 4. ročníku. 

 

Poskytnuté údaje vám mohou naznačit, jak si v matematice a v přírodovědě vedli právě žáci 

vaší školy ve srovnání se žáky z jiných českých škol zapojených do šetření. Školní zpráva 

neobsahuje mezinárodní srovnání, tyto údaje budou zveřejněny v prosinci 2020 po dalším 

zpracování získaných dat. 

V této zprávě jsou dále uvedena vybraná zjištění z dotazníků pro učitele a pro žáky, tyto 

výsledky jsou prezentovány souhrnně za všechny zúčastněné školy.  

 

Mezinárodní projekt TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) se 

zaměřuje na zjišťování úrovně vědomostí a dovedností žáků 4. a 8. ročníku v matematice a v 

přírodních vědách. Šetření probíhají ve čtyřletých cyklech již od roku 1995. Česká republika 

se v minulosti zapojila do tohoto projektu v letech 1995, 1999, 2007, 2011 a 2015. Do šetření 

TIMSS 2019 je zapojeno více než 60 zemí z celého světa. Česká republika se od roku 2011 

účastní testování pouze v kategorii žáků 4. ročníku. 

 
Šetření vychází z matematického a přírodovědného kurikula všech zúčastněných zemí a 

zaměřuje se na vědomosti a dovednosti žáků rozvíjené ve školní výuce. Koncepci šetření v 

obou dvou uvedených oblastech tvoří dvě složky – obsahová a operační. Obsahová složka 

vymezuje učivo pokryté testovými úlohami. Operační složka popisuje dovednosti, které žáci 

při řešení úloh a zodpovídání otázek prokazují. Každá testová úloha tak obsahuje konkrétní 

učivo a zjišťuje se pomocí ní úroveň jeho osvojení žákem. 

 

Vzhledem k velkému množství úloh bylo sestaveno více variant testů, které jsou stejné pro 

žáky všech zemí. Každý žák vyplňuje pouze jednu variantu testu, ve které jsou ve stejné 

míře zastoupeny úlohy z matematiky a z přírodovědy. Z tohoto důvodu nejsou výsledky 

jednotlivých žáků plně srovnatelné a je potřeba je brát pouze jako orientační. 

 

V současném cyklu projektu TIMSS se přechází od písemného testování k testování 

elektronickému, kdy žáci vyplňují testy na počítačích nebo na tabletech. Aby bylo možné 

sledovat, zda a případně jaký vliv má tato změna na výsledky žáků, byl výběr škol rozšířen o 

školy, na kterých proběhlo testování tradiční písemnou formou. 

 

Výsledky uvedené v této zprávě jsou jedinečné tím, že část informací (úspěšnost školy, tříd a 

žáků) je sdělována jako zpětná vazba pouze vaší škole.  
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Tabulky a grafy s úspěšností žáků vaší školy 

 

Následující tabulky a grafy obsahují informace o úspěšnosti žáků vaší školy. Výsledky žáků 

jsou uvedeny jako průměrné úspěšnosti při řešení matematické a přírodovědné části testu. 

Průměrná úspěšnost udává v procentech podíl bodů, které žáci získali za své odpovědi, 

základem je maximální počet možných bodů. Vaše škola se účastnila elektronického 

testování. 

 

Tabulka 1: Průměrná úspěšnost žáků 

V této tabulce jsou uvedeny celkové průměrné úspěšnosti českých žáků zapojených do obou 

forem testování a průměrné úspěšnosti žáků vaší školy v matematice a v přírodovědě. 

Výsledky jsou dále členěny podle pohlaví žáků. 

Tabulka 2: Průměrná úspěšnost tříd vaší školy 

V této tabulce jsou pro matematiku a pro přírodovědu uvedeny průměrné úspěšnosti žáků 

tříd zapojených do testování ve vaší škole. Výsledky jsou dále členěny podle pohlaví žáků. 

Graf 1: Průměrná úspěšnost škol v matematice 

Graf zobrazuje průměrnou úspěšnost žáků jednotlivých škol zapojených do elektronického 

testování v matematice. Školy jsou řazeny sestupně podle průměrné úspěšnosti v 

matematické části testu. Kód vaší školy je uveden na titulní straně zprávy. 

Graf 2: Průměrná úspěšnost škol v přírodovědě 

Graf zobrazuje průměrnou úspěšnost žáků jednotlivých škol zapojených do elektronického 

testování v přírodovědě. Školy jsou řazeny sestupně podle průměrné úspěšnosti v 

přírodovědné části testu. Kód vaší školy je uveden na titulní straně zprávy. 

Graf 3: Průměrná úspěšnost jednotlivých žáků vaší školy v matematice 

Ve vaší škole byli testováni žáci dvou tříd. Graf 3 zobrazuje průměrnou úspěšnost 

jednotlivých žáků v matematice. Žáci jsou řazeni sestupně podle úspěšnosti v matematické 

části testu a jsou označeni identifikačními kódy. V grafech jsou barevně rozlišeni chlapci a 

dívky. Úspěšnost jednotlivých žáků mohla být ovlivněna přidělenou variantou testu. 

Graf 4: Průměrná úspěšnost jednotlivých žáků vaší školy v přírodovědě 

Ve vaší škole byli testováni žáci dvou tříd. Graf 4 zobrazuje průměrnou úspěšnost 

jednotlivých žáků v přírodovědě. Žáci jsou řazeni sestupně podle úspěšnosti v přírodovědné 

části testu a jsou označeni identifikačními kódy. V grafech jsou barevně rozlišeni chlapci a 

dívky. Úspěšnost jednotlivých žáků mohla být ovlivněna přidělenou variantou testu. 

 
 
 
 
Tabulka č. 1:       Průměrná úspěšnost žáků v matematice a v přírodovědě (v %) 
 
     Matematika   Přírodověda  
          
   CELKEM DÍVKY CHLAPCI CELKEM DÍVKY       CHLAPCI 

          
ČR – písemný test      50,9 49,4     52,4  52,1  51,7         52,5 
          
ČR – elektronický test  48,9 47,1     50,7 53,5            52,7         54,2 
           
Vaše škola                 55,6 52,5     61,7 55,0            55,6         54,0 
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Tab. č. 2: Průměrná úspěšnost tříd vaší školy v MA a v PŘ    (v %) 
   
Třída  Matematika     Přírodověda  
  
  CELKEM   DÍVKY CHLAPCI CELKEM DÍVKY CHLAPCI
  
        
4.A     53,7  41,2  68,3  52,7      53,1 52,2  
4.B               56,9  58,1  53,7  56,6     56,8 56,2  
 

 
 
Graf č. 1: Průměrná úspěšnost škol v matematice 
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Graf č. 2: Průměrná úspěšnost škol v přírodovědě 
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Graf č. 3: Průměrná úspěšnost jednotlivých žáků vaší školy v matematice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Graf č. 4: Průměrná úspěšnost jednotlivých žáků vaší školy v přírodovědě 
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Vybraná zjištění z dotazníků 
 
Součástí projektu TIMSS je také dotazníkové šetření u žáků, jejich učitelů 

matematiky a přírodovědy, ředitelů zúčastněných škol a rodičů žáků. Získávají se tak 

další důležité informace, které napomáhají při interpretaci výsledků a vyvozování 

závěrů. Každý žák po skončení testu vyplňoval dotazník, který se týkal informací o 

něm, jeho domově, škole a názorech na matematiku a přírodovědu. Učitelé 

vyplňovali údaje o třídě, používaných formách a metodách výuky v uvedených 

předmětech a o probíraném učivu. Dotazník pro ředitele byl zaměřen na podmínky 

vzdělávání na dané základní škole. 

 

Komentář ředitelky školy 

Celá zpráva TIMSS se všemi tabulkami je k dispozici u ředitelky školy. 

7. 4. proběhl rozhovor s pracovnicí ČŠI týkající se výuky na dálku v naší škole. 7. 5.  

byla na základě 4861 telefonických rozhovorů zpracována Tematická zpráva – 

Vzdělávání na dálku v ZŠ a MŠ – k dispozici na 
https://www.csicr.cz/cz/DOKUMENTY/Tematicke-zpravy 

 
 
 
 

17. Mapa školy 
 
 

Na počátku roku 2019 škola ve spolupráci ve společností SCIO uskutečnila 
dotazníkové šetření mezi žáky školy a jejich rodiči, mezi pedagogickými a 
nepedagogickými pracovníky. Cílem bylo zmapovat silné a slabé stránky školy 
z pohledu žáků a rodičů -  vnímání výuky a vyučujících, atmosféra a sociální klima 
školy, spokojenost rodičů,… Součástí Mapy školy je analytická zpráva 
s porovnáním naší školy s ostatními zapojenými školami, individuální zpráva a 
analýza formou percentilových tabulek. Rodiče se mohli vyjádřit i mimo dotazník.  
Rodiče oceňovali komunikaci s učiteli, akce prezentující práce žáků, chválili výuku 
velké většiny učitelů. Největší bolestí školy, která se týká materiálního vybavení, je 
absence dostatečně prostorné tělocvičny a zastaralé sociální zařízení v budově 1. 
stupně. V roce 2021 bude rekonstrukce WC a umýváren zařazena do investičního 
plánu školy. Rodiče často zmiňovali problematické parkování před školou, hlavně 
v ranní špičce. Výhrady, které rodiče nebo žáci měli ke způsobům výuky několika 
málo učitelů, budou projednány na schůzkách metodických sdružení.  
 
 

https://www.csicr.cz/cz/DOKUMENTY/Tematicke-zpravy
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