
 

 

Strana 1 (celkem 44) 

 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRANDÝS N. L.  –  ST.  BOLESLAV PALACHOVA 337 

 

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

250 01  Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Palachova 337, telefon: 326 902 336 

E-mail: info@fzs-palachova.cz 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva 

o činnosti školy 
 

 

 

 

 
 

 

Školní rok 2015 / 2016 
 

 

 

mailto:info@fzs-palachova.cz


 

 

Strana 2 (celkem 44) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zprávu vypracoval ředitel školy Mgr. Josef Jarý, dle § 10 zákona č. 561/2004 

Sb.(školský zákon) v platném znění a dle § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví nále-

žitosti dlouhodobých záměrů a  výročních zpráv ve znění pozdějších předpisů. 

Výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou a schválena Školskou radou Základní 

školy a Mateřské školy Brandýs n. L. – St. Boleslav Palachova 337 dne 4.10.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování patří všem kolegyním a kolegům, kteří na obsahu VZ participovali zpracová-

ním a odevzdáním dílčích podkladů a příspěvků.  
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ÚVODNÍ SLOVO 
 

 

Vážení čtenáři, 

 

než se do této výroční zprávy za právě skončený školní rok 2015 / 2016 začtete, 

dovolte mi malé zamyšlení. Takovou malou rekapitulaci, jak jsem dění na zdejší škole bě-

hem posledních dvanácti měsíců viděl já svýma očima. 

 Když bych měl stručně shrnout všechny nejdůležitější okamžiky minulého roku, na-

padá mě jediné spojení – nečekané překvapivé změny. Už samotný můj příchod byl velmi 

nenadálý a rychlý. Prakticky vše se odehrálo dva dny před zahájením školního roku, kdy 

předchozí ředitel Ing. Jaroslav Kindl zcela neočekávaně (už byl hotový i rozvrh hodin s jeho 

úvazkem) rezignoval na svou funkci. Protože škola bez statutárního zástupce nemůže dlou-

hodobě fungovat, byl jsem ve čtvrtek odpoledne (27.8.) požádán panem starostou, zda bych 

na přechodnou dobu nepomohl. Vyhověl jsem. Druhý den ráno se narychlo sešla Rada 

města, která mé jmenování potvrdila. Odpoledne jsem pak při první návštěvě celou školu 

převzal, aniž bych se předem s čímkoli seznámil. Když se nyní ohlížím zpět, byl to z mé 

strany docela riskantní krok, kterého však nelituji. Očekával jsem, že mé působení v ředitel-

ském křesle bude pouze krátkodobé (2 až 3 měsíce), a proto jsem nastoupil pouze s vizí 

školu stabilizovat a zajistit základní chod do doby jmenování nového ředitele po řádném 

výběrovém řízení. 

Ještě než jsem se stačil pořádně rozkoukat, už nás navštívila školní inspekce (3.9.). 

Přišla řešit stížnost z předchozího období. Ta se, bohužel, ukázala z poloviny oprávněná.  

Přibližně v polovině září jsme opět nečekaně a úplně náhodou zjistili, že předchozí 

ředitel přihlásil školu do projektů, aniž by komukoli o nich cokoli řekl. Narychlo jsme mu-

seli sestavit realizační týmy, seznámit se s podmínkami projektu a začít je rychle plnit. To 

se v konečné fázi podařilo. Tímto bych chtěl všem zúčastněným poděkovat za pracovní na-

sazení, aktivitu a postupné naplňování jednotlivých výstupů. 

 Začátkem října (1.10.) proběhly volby do Školské rady z řad zákonných zástupců. 

Účast voličů byla malá, přesto se podařilo zástupce zvolit. Jsou jimi – paní Petra Tomlová a 

pan Jiří Černý. 

 Druhého listopadu se konalo dlouho očekávané výběrové řízení. Přihlášku podali tři 

kandidáti. Konkurzní komise doporučila jmenovat do funkce ředitele Mgr. Víta Mareše 

(současný statutární zástupce ředitele). Během 14 dnů ale opět došlo k neočekávané a pře-

kvapivé změně. Rada města rozhodla nejmenovat žádného z uchazečů a nařídila uspořádat 

nové výběrové řízení. Mé „dočasné“ působení se tak protáhlo o další měsíce. 

Přes Vánoce jsme řešili drobné personální problémy, kdy jedna kolegyně z prvního 

stupně ukončila pracovní poměr z důvodů stěhování a druhá se stala dlouhodobě práce ne-

schopnou. Po menších peripetiích, na které zúčastnění budou ještě dlouho vzpomínat, se 

nám podařilo chybějící pedagogy kvalitně nahradit. Při závěrečném bilancování jsme tak 

mohli konstatovat, že školní vzdělávací program byl ve všech třídách splněn. 

 Počátkem února (8.2.) se konalo druhé kolo výběrového řízení na post ředitele školy. 

Do listopadového kola jsem přihlášku nepodal, zejména z časových důvodů. Tak závažné 

rozhodnutí totiž potřebuje zralou úvahu, a ta se nenarodí ze dne na den, zvlášť když pendlu-

jete mezi dvěma školami. S přihláškou do únorového kola jsem však již neváhal. Poznal 

jsem, že ve škole není vše tak špatné, jak se po Brandýse v posledním roce povídalo. Naopak 

jsem za půl roku „dočasného“ působení našel mnoho pozitivního a především pracovní ko-

lektiv, který mi dodával sílu a podporoval mě. Vše vyšlo a já byl od 1. března oficiálně 

jmenován ředitelem školy. Do funkce jsem tak vstupoval již se zcela jasnou představou o 
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chodu školy, o zaměstnancích, o klimatu, o materiálním vybavení a s jasnou vizí do bu-

doucna. 

 Mezitím proběhl zápis do první třídy. K němu přišlo rekordních více než 160 dětí. 

Některé sice žádaly o odklad, ale i tak to vypadalo na 130 přijatých, tj. na zřízení pěti prvních 

tříd. S tímto počtem jsme kalkulovali až do prvních rodičovských schůzek. Na nich a přede-

vším po nich, když jsme dohledávali rodiče, kteří nepřišli, jsme museli naše prognózy pře-

hodnotit. Mnoho dětí (většinou z Jenštejna) bylo u zápisu také na jiných školách. Do nich 

nastoupí, aniž by nám to rodiče dali vědět. Nečekaně jsme museli plány na příští školní rok 

změnit.   

 O další velké a neočekávané změně se diskutovalo a polemizovalo celé jaro. Po ně-

kolika stížnostech na chod školní jídelny ve Staré Boleslavi totiž Rada města a poté i zastu-

pitelstvo města rozhodlo sloučit tuto příspěvkovou organizaci s naší školou. Administrativně 

k tomu došlo 1. července, i když vlastní přebírání se táhlo z různých důvodů prakticky celé 

prázdniny. V objektu jsme po konzultacích s příslušnými orgány zrušili kuchyni. Od září se 

tam vařit nebude. Z kuchyně se stane výdejna stravy. Po lehkých stavebních úpravách (zvět-

šilo se výdejní okno, stávající šatny se po vybourání příčky přeměnily na jídelnu) se zvětšila 

plocha jídelny o 30 míst. Vařit se bude u nás v Brandýse, kde jsme navýšili kapacitu na 1400 

jídel. Do Boleslavi budeme uvařené obědy dovážet. K tomuto účelu jsme pořídili nové do-

dávkové auto. 

 Kromě rozšíření naší školy o boleslavskou jídelnu jsme také expandovali do budovy 

fakulty. Tam stěhujeme přípravné třídy. Původně jsme počítali, že se během roku podaří 

rekonstrukce vedlejší budovy (dříve restaurace Guru). Přednost však dostaly jiné projekty. 

Tak jsme museli operativně (nečekaně ?!) plány změnit. 

 Hlavní prázdniny už ničím nepřekvapily. Jako tradičně jsme je věnovali stavebním 

úpravám. V havarijním stavu bylo několik podlah – v učebně č.11, v kabinetu prvního 

stupně a v kabinetu cizích jazyků. Oba kabinety se nám podařilo modernizovat a vybavit 

novým nábytkem. Pro výchovnou poradkyni, školní psycholožku a speciální pedagožku 

jsme v přízemí budovy zřídili samostatné školní poradenské pracoviště. 

  

 

V Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi 20.9.2016 

 

   Mgr. Josef Jarý  
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Seznam zkratek: 

 

 

 

 

AP - asistent pedagoga 

 

FKSP - fond kulturních a sociálních potřeb 

 

MPP - minimální preventivní program 

 

MŠ - mateřská škola 

 

ONIV - ostatní neinvestiční výdaje 

 

OON - ostatní osobní náklady 

 

PPP - pedagogicko - psychologická poradna 

 

PT - přípravná třída 

 

RVP - rámcový vzdělávací program 

 

ŘŠ - ředitel školy 

 

SPC - speciální pedagogické centrum 

 

ŠJ - školní jídelna 

 

ŠMP - školní metodik prevence 

 

ŠVP - školní vzdělávací program 

 

TU - třídní učitel 

 

VZ - výroční zpráva 

 

ZŘŠ - zástupce ředitele školy 

 

ZŠ - základní škola 
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A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 

 

 

 

Název školy 
Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. – St. Boleslav Palachova 

337 

Adresa školy 

(sídlo školy, PSČ) 

Palachova 337 

250 01 Brandýs nad Labem 

– Stará Boleslav 

Telefon:     326 902 336 

E-mail:   info@fzs-palachova.cz; 

               j.jary@fzs-palachova.cz 

Datová schránka:  s8zv9yj 

Ředitel školy, statutární 

orgán 
Mgr. Josef Jarý 

Datum jmenování do 

funkce 
1.9.2015 dočasně 

1. 3. 2016 

Typ poskytovaného 

vzdělání 
základní škola  

(1. + 2. stupeň)  
Kapacita školy 890 žáků 

IČ školy 43750869 IZO školy 108 003 884 

Právní forma příspěvková organizace 

Datum zařazení do 

Sítě škol 
27.1.1996 Datum zápisu do rejstříku 1. 1. 2005 

Spádový obvod školy 

(ZŠ) 
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

Zřizovatel školy  

Adresa 

Město Brandýs nad Labem  

- Stará Boleslav 

250 01 Masarykovo nám. 1 

Telefon: 326 909 140 

Fax: 326 909 151 

E-mail: sekret2@mesto.brandysnl.cz 

Další součástí školy  Telefon IZO Kapacita 

Mateřská škola 313 037 583 181 047 969 20 dětí 

Školní družina 313 037 578 108 053 113 240 žáků 

Školní jídelna 313 037 574 113 800 061 1400 jídel 

Školní jídelna - výdejna 727 881 641 181 079 861 500 strávníků 

Počet tříd MŠ 1 Stupeň vzdělání předškolní 

Počet přípravných tříd 3 Počet žáků v přípr. třídách 33 

Počet ročníků ZŠ 9 Stupeň vzdělání základní 

Počet tříd ZŠ 

celkem  /  1.st + 2. st. 
27 / 16 + 11 Vyučovací jazyk český 

Počet oddělení ŠD 7 Počet zapsaných žáků 210 

Počet žáků ZŠ (30.9.) 

celkem / 1.st. + 2.st  
661  /  372 + 289 

Průměrný počet žáků ve 

třídě - celkem / 1.st. / 2.st 
24,5 / 23,2 / 26,3 

Celkový počet zaměst-

nanců školy 
82 Z toho pedagogů 57 

mailto:j.jary@fzs-palachova.cz
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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 

Základní škola je od 1. 7. 1992 zřízena městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav jako 

právní subjekt. Do 31.12.1992 jako rozpočtová organizace a od 1.1.1993 z rozhodnutí zřizo-

vatele jako příspěvková organizace. Škola je zároveň fakultní školou Pedagogické fakulty Univer-

zity Karlovy v Praze, a to na základě smlouvy s Ped F UK a fakultou vydaného certifikátu. 

Základní škola sídlí ve dvou objektech. Hlavní budova s učebnami 1.stupně, 2. stupně a něko-

lika odděleními školní družiny se nachází v č. p. 337. Mateřská škola, přípravné třídy a druhá 

část družiny v č. p. 263 (vedlejší školní budova). V areálu školy se ještě nachází školní jídelna 

s vlastní kuchyní, venkovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem a prostor nazývaný za-

hrada mateřské školy. 

Dlouhodobým handicapem školy je chybějící sportovní zázemí – především tělocvična. Plnění 

školního vzdělávacího programu v oblasti tělesné výchovy je možné jen díky pronájmu pro-

storů v Sokolovně. 

Od 1. července patří ke škole ještě školní jídelna – výdejna na adrese Boleslavská 34, Stará 

Boleslav. Zde se od 1. září budou vydávat obědy uvařené u nás v kuchyni žákům Základní 

školy Stará Boleslav. 

Materiální zázemí školy je průměrné. Vybavení tříd základní školy je většinou kvalitní a nové. 

Lavice i židle jsou výškově nastavitelné. Vybavení mateřské školy je nadstandardní. Proble-

matické je zázemí pro pedagogy. Nábytek v kabinetech je zastaralý. Během hlavních prázdnin 

se podařilo kompletně zrekonstruovat dva kabinety – kabinet cizích jazyků a kabinet prvního 

stupně. V kabinetu prvního stupně se vybetonovala podlaha, položilo nové lino, částečně změ-

nila elektroinstalace a kompletně obnovil nábytek. V kabinetu cizích jazyků to bylo podobné. 

Jen podlaha se nebetonovala, ale opravovala pomocí OSB desek. Kromě toho  byla vybetono-

vána podlaha v přízemí v učebně č 11, kde po odkrytí stávajícího lina se objevila plíseň a 

houby. V příštích letech, pokud finanční situace dovolí, musíme modernizovat další kabinety. 

Ve škole funguje učitelská i žákovská knihovna. V letošním roce díky realizaci projektu jsme 

žákovskou knihovnu doplnili o několik stovek nových knížek. 

Děti mají možnost nakoupit si základní školní vybavení v krámku (papírnictví). 

Ve škole se zvyšuje počet žáků. Kmenové učebny již nestačí, proto jsme byli nuceni zrušit 

další odborné pracovny. Letos to odnesla kuchyňka. Z ní se stala kmenová třída pro 24 žáků. 

Poslední odbornou (nekmenovou) pracovnou tak zůstává počítačová učebna a dvě menší 

učebny na výuku dělených hodin – např. cizích jazyků. 

Hygienické zázemí je vzhledem k počtu žáků na hranici možností.  

Ve všech třídách jsou počítače.  Většina z nich je propojena s interaktivními tabulemi a data-

projektory. 32 stolních počítačů je v počítačové učebně. Počítače jsou také v kabinetech, ve 

školce a v přípravných třídách. Všechny počítače jsou zapojeny do vnitřní sítě. K práci s mul-

tilicenčními programy slouží server. Připojení na internet se v průběhu roku změnilo na bez-

drátové. Problémem je stáří počítačů. 

V rámci doplňkové činnosti využíváme školní jídelnu. Vaříme obědy pro seniory i pro několik 

jiných subjektů. Též pronajímáme prostory jídelny na taneční kurzy a další kulturní a spole-

čenské akce. Při nich bývá otevřen školní kiosek.  

Úspěšně jsme během roku realizovali dva projekty MŠMT – výzvu OPVK č.56 s názvem 

Rozvoj čtenářství, podpora výuky CJ, M, PŘV předmětů a výzvu OPVK č.57 s názvem 

Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém / německém 

/ francouzském jazyce formou blended learningu.  
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Škola poskytuje základní vzdělávání podle školního vzdělávacího programu Škola pro život. 

Škola není nijak úzce profilována (rozšířená výuka apod.), přesto lze vyjmenovat několik spe-

cifik, na kterých si zakládáme: 

 Zvýšenou péči věnujeme žákům se sociálním či zdravotním znevýhodněním a žákům 

se specifickými poruchami učení, které integrujeme do běžných tříd 1. i 2. stupně; 

využíváme institutu asistenta pedagoga, pro žáky vypracováváme – za součinnosti 

třídního učitele a ostatních vyučujících, výchovného poradce, pedagogicko-psycholo-

gické poradny a rodičů žáků - individuální vzdělávací plány. Během školního roku 

jsme také pracovali s jedním individuálním výchovným plánem. Hojně využíváme 

pomoci školní psycholožky a speciální pedagožky. 

 V souvislosti s moderními trendy ve výuce se zaměřujeme na efektivní pravidelné vy-

užívání prezentační techniky (včetně např. interaktivních tabulí, hlasovacího zaří-

zení, vizualizérů a interaktivních učebnic). 

 Žákům nabízíme pestrou nabídkou zájmových útvarů a nepovinných předmětů (dět-

ský pěvecký sbor, divadelní studio Větrník, dětský soubor zobcových fléten Veselá 

píšťalka, Pohybové hry, keramické kroužky, počítačové kroužky, výtvarný kroužek, 

sportovní střelecký klub,  šachový kroužek, kroužek ručních prací aj.) podporujeme 

zdravý a všestranný rozvoj žáků.   

 

 

 
 

ŠKOLSKÁ RADA (ŠR) 

 

Ve složení školské rady oproti předchozímu školnímu roku došlo ke změnám. Zákonní zá-

stupci žáků museli mezi sebou zvolit nové zástupce, neboť těm předchozím již v září skončilo 

tříleté volební období. Volby se konaly 1.10.2015. Voliči si mohli vybrat z pěti kandidátů. 

Volební účast však byla minimální. Odevzdáno bylo jen 1,78% hlasů. Zvoleni byli: pan Jiří 

Černý a paní Petra Tomlová.  

  

Školská rada ve školním roce 2015/2016 pracovala v tomto složení: 

 

zástupci za rodiče:   Jiří Černý 

    Petra Tomlová 

zástupci za pedagogy:  Mgr. Vít Mareš  

    Mgr. Michaela Pavelková 

zástupci za zřizovatele: Ing. Zdeňka Hajleková 

    Mgr. Věra Krajíčková – předsedkyně ŠR  

 

 

 

 

ŽÁKOVSKÁ RADA (ŽR) 

 

Je partnerem a poradním orgánem vedení školy a zastupuje v tomto vztahu zájmy dětí školy. 

Tvoří ji vybraní či zvolení zástupci jednotlivých tříd 4. – 9. ročníku požívající důvěru ostatních 

spolužáků. V čele ŽR stojí prezident volený ze zástupců jednotlivých tříd. Činnost ŽR se řídí 

statutem ŽR. Patronát nad ŽR držela i v tomto školním roce Mgr. Ida Elsnerová. 

Informace o aktivitách ŽR ve školním roce 2015/2016 je přílohou č. 1 této výroční zprávy. 
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B. PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ ŠKOLY 

 

 

VEDENÍ ŠKOLY 

Mgr. Josef Jarý – ředitel školy, statutární orgán, vyučující Inf + Ma 

Mgr. Vít Mareš – zástupce statutárního orgánu, zástupce pro 2. stupeň, vyučující D + VO 

Mgr. Michaela Pavelková – zástupkyně pro 1. stupeň, vyučující 1. stupně 

Helena Růžičková – provozářka, vedoucí školní jídelny 

Ing. Tomáš Pavelka – finanční referent 

 

 

PEDAGOGICKÝ SBOR 

Lenka Bajerová – vychovatelka ŠD 

Ing. Jindřiška Baumruková – vyučující M-Inf, koordinátor ICT 

Mgr. Jana Bednářová - suplent 

Mgr. Kateřina Beránková – vyučující Čj+D 

Mgr. Vendula Boháčová – vyučující Aj+Hv 

Mgr. Klára Černá – vyučující Nj+Aj 

Mgr. Martina Dlouhá – vyučující na 1. stupni 

Mgr. Věra Dobiášová – suplent 

Mgr. Markéta Drobňáková – vyučující na 1. stupni + Vv 

Daniel Drummey – Aj – rodilý mluvčí 

PhDr. Hana Dvořáková – speciální pedagog 

Mgr. Kateřina Ďurišová – vyučující Fj + Aj 

Mgr. Ida Elsnerová - vyučující Čj, OSV, Vv 

Ivana Foltanovičová – vychovatelka ŠD 

Veronika Havlenová – vedoucí učitelka MŠ 

Mgr. Martina Hliněnská - vyučující na 1. stupni, Čj, VO, výchovný poradce 

Mgr. Karin Hykel – vyučující na 1. stupni + Špj, dlouhodobě v pracovní neschopnosti 

Mgr. Jana Chlebounová – vyučující Aj+Čj 

Mgr. Veronika Jakubová – vyučující Aj 

Mgr. Marcela Janečková - vyučující na 1. stupni 

Mgr. Kateřina Jansová – Tv + Aj 

Mgr. Gabriela Jedličková – vyučující na 1. stupni 

Blanka Jiráková – asistent pedagoga 

Renata Jonáková – vychovatelka ŠD 

Mgr et Mgr. Blanka Antošová Kejíková – školní psycholog od 1.1.2016 

Libuše Kolářová – vyučující na 1. stupni, zastupuje Mgr. Hykel 

Mgr. Vendula Kořínková - vyučující na 1. stupni 

Eva Kouřilová - vychovatelka ŠD 

Mgr. et Bc. Eva Kratochvílová, DiS. – vyučující v přípravné třídě 

Mgr. Petr Krejčík – vyučující Př+Vv+Hv, koordinátor environmentální výchovy 

Mgr. Eva Kreuterová – vyučující Z 

PaedDr. Olga Kváčová – vyučující na 1. stupni 

Mgr. Barbora Pavlič Kvičínská - vyučující v přípravné třídě 

Anita Lukášová – vychovatelka ŠD 

Milan Mališ – vyučující Ch 

Mgr. Marie Marková - vyučující na 1. stupni 

Mgr. Olga Medová – vyučující na 1. stupni 

Bohuslava Mertová – zástup v ŠD 

Mgr. Annamária Musílek – vyučující v přípravné třídě 
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Bc. Jana Nepomucká – vyučující M+F 

Mgr. Iveta Nováková – vyučující na 1. stupni 

PaedDr. Vratislav Pavlík – vyučující Čj, Rj, VO, koordinátor ŠVP 

Mgr. Veronika Pánková – vyučující na 1. stupni 

Ing. Ana Maria Pardó – vyučující Aj, Šj – rodilý mluvčí 

Mgr. Ivana Pokorná – vyučující M + VO 

Alena Pytlounová – zástup v ŠD 

Mgr. Jaroslava Rychová – vyučující Čj+D 

Tereza Seifertová – asistent pedagoga 

Mgr. Zdeňka Schoberová – vyučující F+Inf 

Mgr. Helena Slachová – školní psycholog do 31.12. 

Mgr. Alena Stejná – učitelka MŠ 

Mgr. Jana Šestáková – vyučující na 1. stupni 

Mgr. Miroslava Šplíchalová – vyučující na 1. stupni 

Bc. Markéta Švarcbeková – vychovatelka ŠD 

Lenka Tomešová – vyučující Šj 

Mgr. Kristýna Vadassová - vyučující na 1. stupni 

Jana Vencová – asistent pedagoga 

Ing. Jaroslav Vitvar – vyučující Př+Pč+Z 

Bc. Alžběta Vojtková - suplent 

Mgr. Věra Volfová – vyučující na 1. stupni 

Bc. Radek Vopršálek – vyučující Tv, Inf 

PhDr. Hana Zdražilová – vyučující 1.stupně, metodik prevence, koordinátor ŠVP 

Radka Zigáčková – vychovatelka ŠD 

 

 

 

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI 

Jiří Tulach – školník, topič 

Marie Tulachová – asistentka (vedení prodejny papírnictví a skladu učebnic) 

Darina Baršoňová - péče o úklid a pořádek 

Lenka Gruberová - péče o úklid a pořádek 

Marcela Kovářová - péče o úklid a pořádek 

Alena Rádlová - péče o úklid a pořádek 

Zora Stiborová - péče o úklid a pořádek 

Blanka  Tupá - péče o úklid a pořádek 

 

Božena Brzicová - vedoucí kuchařka 

Dana Hrdličková - vedoucí kuchařka 

Eva Purnochová – pokladní, skladnice 

Jaroslava Kettnerová - vedoucí kiosku 

Marcela  Huříková - kuchařka 

Božena Korousová – kuchařka 

Eva Lučanová - kuchařka 

David Němeček - kuchař 

Jiřina Nováková - - kuchařka 

Eva Plecháčová - kuchařka 
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METODICKÉ ORGÁNY 

 

Ve školním roce 2015/2016 fungovaly tyto metodické orgány školy:  

1.stupeň: Metodické sdružení (MS)  

– vedoucí: Mgr. Věra Volfová, členové: všichni pedagogové 1. st.  

 

2. stupeň: Předmětové komise (PK):  

 

Vzdělávací oblast  Vzdělávací obory (předměty)  Vedoucí PK  

Jazyk a jazyková komunikace  Český jazyk a literatura  Mgr. J. Rychová 

  

Jazyk a jazyková komunikace  Cizí jazyk  

Aj, Frj, Nj, Rj, Špj  

 

PaedDr. V. Pavlík  

Matematika a její aplikace + 

ICT  

 

Matematika, Informatika  Bc. J. Nepomucká  

Člověk a společnost  Dějepis, Výchova k občanství  Mgr. K. Beránková  

 

Člověk a příroda  Fy, Ch, Př, Ze  Ing. J. Vitvar 

  

Umění a kultura + Člověk a svět 

práce + Člověk a zdraví  

Hv, Vv, Praktické činnosti, Tv  Mgr. K. Jansová  

 
 
         

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY, JEJICH ZAŘAZENÍ A PRAXE 

 

A.   PEDAGOGOVÉ 

 

Tarifní 
třída 

Úvazek Počet 
zaměstnanců 

8 2 2 

9 10,12 11 

12 43,28 44 

Celkem: 55,40 57 

 

B.  NEPEDAGOGOVÉ 

  

Tarifní 
třída 

Úvazek Počet 
zaměstnanců 

2 6,8 8 

3 6,62 7 

4 2,1 3 

5 2,7 3 

8 2,22 3 

11 1,0 1 

Celkem: 21,44 25 



 

 

Strana 12 (celkem 44) 

 

C. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ 

DO ŠKOLY 

 

Zápis dětí do 1. ročníku 

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2016 / 2017 se konal 9.2.2016 od 13 do 17 hodin a 10.2.2016 

od 13 do 17 hodin. Dodatečné zápisy pak probíhaly individuálně. 

Tentokrát byl zápis tematicky zaměřen na Cirkus. Budoucí žáci pracovali se zapisujícími peda-

gogy u interaktivních tabulí, obrázků, pracovních listů i hraček. Poznávali barvy, obrázky,  po-

čítali, orientovali se v prostoru i čase, povídali básničky, zpívali, malovali. Za odměnu na ně 

čekaly dárečky a divadelní představení žáků 2.stupně, kteří se aktivně po celou dobu podíleli 

na organizaci zápisu.  

Celkem bylo u zápisu 163 dětí – z toho 107 chlapců a 56 dívek. Po jednoletém odkladu přišlo 

36 dětí. Uloženo bylo 19 odkladů. Do přípravných tříd bylo zařazeno celkem 37 dětí, z nichž 

13 spádově patří do naší ZŠ, 6 žáků do ZŠ Výsluní, 7 žáků do ZŠ Stará Boleslav, 2 žáci do ZŠ 

v Čelákovicích a 9 žáků do ostatních ZŠ. 2 žákyně byly zapsány jako pětileté. 

Celkem je do našich prvních tříd zapsáno 116 žáků. 

 

 

D. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ (VOLBA POVOLÁNÍ) 

 

Přehled žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku v základní škole nebo úspěšně 

vykonali přijímací zkoušky na víceletá gymnázia a byli přijati. 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací zařízení 
 

Počet žáků 

celkem 

 

Chlapců 
 

Dívek 

Gymnázia 4letá 4 3 1 

Gymnázia 6letá 0 0 0 

Gymnázia 8letá 4 2 2 

SOŠ s maturitou 35 18 17 

SOŠ bez maturity 9 5 4 

Vycházející z 8. roč 4 4 0 

Vycházející ze 7. roč 1 1 0 

Přímý pracovní poměr 1 0 1 

 

Celkem 
 

 

58 
 

33 
 

25 
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E. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

 

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2015 / 2016: 

I. stupeň: 
 

Celkem:  16 tříd 

371 žáků (o 35 více než v předchozím roce) 

z toho 175 chlapci a 196 dívek 

 

Chování:  a) pochvaly žáků:     71 

pochvala třídního učitele  60 

pochvala ředitele školy  11 

 

b) výchovná opatření:    32 

napomenutí třídního učitele  12 

důtka třídního učitele   17 

důtka ředitele školy   3 

 

  c) snížené stupně z chování   3 

   2. stupeň    2 

   3. stupeň    1 

 

Prospěch:   prospěl s vyznamenáním  270 

   prospěl     96 

neprospěl    5 

 

 

II. stupeň:  

Celkem:  11 tříd 

286 žáků (o 3 více než v předchozím roce) 

z toho 144 chlapci a 142 dívek 

 

Chování:  a) pochvaly žáků:     51 

pochvala třídního učitele  51 

pochvala ředitele školy  0 

 

b) výchovná opatření:    45 

napomenutí třídního učitele  11 

důtka třídního učitele   19 

důtka ředitele školy   15 

 

  c) snížené stupně z chování   8 

   2. stupeň    7 

   3. stupeň    1 

 

Prospěch:   prospěl s vyznamenáním  67 

   prospěl     201 

neprospěl    18 
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ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

 

Ve všech ročnících prvního i druhého stupně jsme učili podle vlastního školního vzdě-

lávacího programu pro základní vzdělávání „ŠKOLA PRO ŽIVOT“.  

 

 

 

ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ ZAŘÍZENÍ 
 

O žáky, kteří během roku potřebovali odbornou pomoc v oblasti vzdělávání či vý-

chovy, se starala výchovná poradkyně, školní psycholožka a speciální pedagožka.  

 

Výchovná poradkyně Mgr. Martina Hliněnská 

 

- konzultační hodiny pro rodiče, žáky i kolegy byly každé pondělí 14:00 – 15:30, po před-

chozí domluvě k dispozici vždy, když je třeba i mimo konzultační hodiny 

- sestavila jsem a průběžně aktualizuji tabulku integrovaných žáků, vyučující vytvořili na zá-

kladě zpráv z PPP individuálně vzdělávací plány (vytvořen nový formulář) 

- nachystala jsem rodičům žádosti o IVP, souhlas s nahlížením do zpráv a žádosti o slovní 

hodnocení 

- společně se zástupci ředitele školy jsme vytvořili harmonogram hodin asistenta pedagoga 

(AP) pro všechny žáky, kteří měli schválené doporučení asistenta pedagoga 

- 17.2.2016 uskutečnila metodickou návštěvu  Mgr. A. Vlčková z PPP – cílem návštěvy byli 

žáci, kteří mají AP – hovořila s žáky, AP i vyučujícími 

- v dubnu jsem nachystala podklady a sepsala žádosti o asistenty pedagoga na příští školní rok 

(jedná se o žáky ZŠ i MŠ) 

- prostřednictvím nástěnky i osobně poskytuji informace k volbě povolání 

- spolupracuji s ÚP, dala jsem žákům k dispozici Atlasy školství pro Prahu a Středočeský kraj 

- domluvila jsem několik návštěv personalistů a výchovných poradců středních škol  

- v říjnu navštívili žáci devátých ročníků některé střední školy a učiliště v našem regionu 

- v listopadu jsem poskytla žákům přihlášku na SŠ s uměleckým zaměřením – 2 jsou přijati 

- v únoru navštívili žáci osmých ročníků Výstaviště v Lysé nad Labem, kde se v rámci pro-

jektu Řemesla 2016 prezentovaly střední školy a učiliště 

- všichni žáci devátých ročníků jsou přijati na střední školy či odborná učiliště 

- 4 žáci pátých ročníků jsou přijati na osmiletá gymnázia 

- výchovné problémy řešíme spolu se ZŘŠ, školní  psycholožkou a   speciální pedagožkou 

operativně – proběhlo mnoho jednání s rodiči, výchovných komisí; nejčastějšími problémy je 

časté zapomínání pomůcek a nepřipravenost na vyučování, špatná pracovní morálka, ne-

vhodné a neslušné chování při vyučování i o přestávkách, několikrát jsme řešili i nevhodné 

(vyostřené) vztahy mezi spolužáky 

- 18.3.2016 jsem se zúčastnila setkání výchovných poradců „Společné vzdělávání krok za 

krokem“ 

- 18.5.2016 jsem se zúčastnila setkání výchovných poradců v PPP SK – zaměřeno na inkluzi   
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Psycholožka Mgr. et Mgr. Blanka Antošová Kejíková 

 

Na škole v rámci školního poradenského centra působí školní psycholožka, Mgr. et Mgr. 

Blanka Antošová Kejíková.  

Její služby mohou využívat žáci, učitelé i rodiče. K základním činnostem patří krizové 

intervence, konzultace, poradenství, analýza interpersonálních vztahů a interakcí, sociální šet-

ření, screening třídních kolektivů, koordinační a metodické činnosti. Poskytuje podporu v roz-

voji sebepoznání, sebepřijetí, zdravého sebevědomí, rozhodovacích mechanismů, harmonic-

kého rozvoje osobnosti. Vyhodnocuje osobnostní specifika žáka, zajišťuje jeho podporu a ve 

spolupráci s rodinou usnadňuje proces zprostředkování vzdělání. 

Největší podporu vyžadují žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, dále pak rodiče 

a pedagogové těchto žáků a žáků s výchovnými problémy. 

Školní psycholožka spolupracuje se všemi členy týmu školního poradenského praco-

viště, se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními – zejména s pedago-

gicko-psychologickými poradnami, speciálními pedagogickými centry, se zdravotnickými a so-

ciálními institucemi, s krizovými centry apod. 

V rozmezí od ledna 2016 do června 2016 navštívila 26 krát různé třídy ve školce, pří-

pravce, na prvním i druhém stupni  – screening třídních kolektivů, práce a podpora třídy, pozo-

rování jednotlivých žáků během hodiny.  Individuálně pracovala s asi 40 žáky a s některými 

opakovaně, přičemž proběhly i konzultace rodičů či jiných zákonných zástupců těchto žáků – 

většinou opakované a to formou poradenského sezení, telefonické nebo písemné podpory. 

Pozornost opakovaně věnovala také pedagogům, kteří ji požádali o konzultaci ( asi 21 

učitelů ) nebo přímou radu ke konkrétní situaci. V únoru se zúčastnila zápisů dětí do prvních 

tříd, kde byla k dispozici učitelům i rodičům. V rámci duševní hygieny nabídla ochutnávku 

meditace pro pedagogy. Pravidelně navštěvuje také porady, sezení s rodiči ohledně vzděláva-

cích i výchovných  problémů, konzultace… 

 

 

Speciální pedagožka PhDr. Hana Dvořáková 

 

Školní speciální pedagog PhDr. Hana Dvořáková nabízí možnost učitelům, žákům a 

jejich rodičům konzultovat problémy a provádět reedukaci související se speciálními vzděláva-

cími potřebami žáků. Tato speciálně pedagogická podpora a péče je založena na krátkodobých 

či dlouhodobých podpůrných opatřeních. 

Žáci jsou vybráni a zařazeni do péče na základě doporučení školských poradenských 

zařízení (PPP, SPC) a po dohodě s třídní učitelkou a rodiči. Obsah práce, zejména reedukací, 

vychází ze závěrů školního poradenského zařízení a potřeb učitelů. Zaměřuje se na posílení 

oblastí grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, paměti a pozornosti, myšlení, orien-

tace v čase a prostoru, řeči. 

Náprava probíhala individuálně nebo v malých skupinkách. Na individuální nápravu, 

většinou za přítomnosti rodičů v odpoledních hodinách, docházelo pravidelně 16 žáků. V do-

poledních hodinách bylo průběžně reedukováno 40 dětí. Žáci mají u ŠSPg své portfolio, kde je 

založen souhlas rodičů se speciálně pedagogickou péčí, náplň reedukačních lekcí a své vlastní 

práce. 
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ZPRÁVA PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD 

 

Ve školním roce 2015/2016 se otevíraly tři přípravné třídy, s celkovým počtem 33 žáků 

– třída Berušek pod vedením Mgr. Annamárie Musílek, třída Žabiček pod vedením Mgr. et Bc. 

Evy Kratochvílové, DiS a třída Broučků pod lípou pod vedením Mgr. Barbory Pavlič Kvičin-

ské. Do přípravných tříd byli zařazováni žáci s odkladem povinné školní docházky na základě 

vyšetření pedagogicko - psychologické poradny (popř. jiného odborného lékaře) a doporučení 

dětského lékaře. Třídy pracovaly podle Školního vzdělávacího programu s názvem „Veselý a 

zdravý rok, do školy už jenom krok“, jenž byl zpracován dle ŠVP PV.  

V průběhu celého roku jsme s žáky absolvovali několik divadelních představení v místní Ko-

čárovně či na půdě školy. Prvním celodenním výletem byla návštěva nedalekého zámku Ctě-

nice.  Krátce poté jsme se zajeli podívat do Leteckého muzea Kbely.  

 

 

V prvním pololetí jsme absolvovali plavecký výcvik.  

 

 
 

Neopomenuli jsme ani ekologickou osvětu a navázali jsme malou spolupráci s místním 

ekoklubem „Klíček“, kam jsme hned několikrát zavítali na malou přednášku. Na přelomu roku 

jsme se zajeli podívat do svíčkárny Šestajovice, odkud si žáci odvezli hned několik výrobků. 

V předvánočním čase nás navštívil čert a Mikuláš s bohatou nadílkou. 

Začátek nového roku jsme začali zdravě, s výukovým programem „Zdravá 5“ jsme si 

hodně povídali o zdravých potravinách.  

V dubnu na Mezinárodní den dětské knihy jsme navštívili místní knihovnu, kde jsme si  

o knihách hodně povídali. V rámci projektových dnů jsme nezapomněli na Památku zesnulých 

a Halloween. Jaro jsme přivítali výrobou Morany a jejím hozením do Labe. 
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Účastnili jsme se bezpečnostně zdravotní akce záchranných složek Brandýsa nad Labem 

(PČR, HZS a ZZS). Žáci se dozvěděli, jak se mají správně chovat jako účastníci provozu na 

pozemních komunikacích, na co si mají dávat pozor. Všechny bezpečnostní složky nám ukázaly 

své technické prostředky, které využívají při výkonu služby. V praxi si žáci vyzkoušeli do-

pravní výchovu se základní orientací v dopravních situacích, znalostí značek  

a orientací v provozu. 

 

V závěru roku jsme se intenzivně zajímali o život zvířat. Seznámili jsme se s pejskem 

Forry a ptačími kamarády.  Poslední společně strávené chvíle jsme věnovali výletům vlakem 

(například do Botanicusu Ostrá) anebo procházkám po nedaleké cyklostezce. V červnu jsme 

vyrazili do pražského Planetária na pohádku „O zvědavé kometě“ a zabubnovali jsme si s Jo-

nášem Kouklem.  

Zpracovaly:  Mgr. et Bc. Kratochvílová Eva, DiS 

Mgr. Annamária Musílek 

Mgr. Barbora Pavlič Kvičinská  

 

 

 

ZPRÁVA MATEŘSKÉ ŠKOLY  

   

1. Vzdělávací program, jeho charakteristika  

 

Základním posláním MŠ je: 

- předškolní vzdělávání s cílem podporovat rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku 

- podílet se na zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji dítěte a na osvojení zá-

kladních pravidel chování, životních hodnot a mezilidských vztahů 

- vytvoření základních předpokladů pro pokračování dítěte ve vzdělávání. 
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Vzdělávací obsah pro MŠ je shrnut do několika integrovaných bloků - Vítáme vás ve 

školce, Barevný podzim, Zimní radovánky, Nahlédneme do pohádky, Přišlo jaro k nám, Pole-

tíme do vesmíru. Tyto bloky jsou rozpracovány na jednotlivá témata. Náš ŠVP vychází ze zásad 

RVP, je otevřený a nechává otevřený prostor pro běžné i nahodilé životní situace a další vzdě-

lávací příležitosti.  

Výchovně vzdělávací práce probíhá formou integrovaného učení, děti při práci samy 

tvoří a hledají odpovědi a řešení, učí se spolupracovat, pomáhat si, mají vždy možnost vyjádřit 

svůj názor. Velký důraz klademe na hru. Na základě společných pravidel děti hodnotí své cho-

vání, co je dobré a nesou si míru odpovědnosti. Přirozeně se seznamují i s prvky ekologického 

chování, ochrany přírody a sociálně patologických jevů / modelové situace, zkušenosti dětí, 

výchovně vzdělávací pořady/ . Velký důraz klademe na tradice / Mikuláš, Vánoce, Velikonoce, 

Svátek matek, Dětský den/.  

 

2. Zápis do MŠ pro školní rok 2016 - 17  

Přihlášené děti: 42 

Přijaté děti: 15 

Děti odcházející do ZŠ: 15 

Děti odcházející do nultého ročníku: 0 

Děti odcházející do jiné MŠ: 0 

Počet vydaných rozhodnutí o nepřijetí: 27 

 

3. Počet dětí k 30. 6. 2016:  20 dětí  

 

 
  

4. Využití poradenských služeb pro MŠ 

 - spolupráce se sp. pedagogem a logopedem / skupinová logopedická intervence / 

- spolupráce s dětským lékařem 

- s PPP Hloubětín  

- spolupráce se školním psychologem 

- dětským psychologem  
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5. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery 

- návštěva vyučování v 1. třídě  

- divadelní představení DDS Větrník 

- oslava narozenin  

- rodiče – denní kontakt, podle potřeby konzultace, zapůjčení odborné literatury, pomůcek, po-

moc a spolupráce na přípravě akcí pro děti / kulturní akce v obci, výtvarné dílny, výlety, závě-

rečné rozloučení / drobné sponzorské dary, realizace projektu tělocvična – herna/. 

 

  

6. Údaje o mimoškolních aktivitách 

kroužky při MŠ:  

Bystrý jazýček 

Plavecký výcvik 

Formy identifikace dětí se školkou: 

společné akce – vánoční vystoupení, čarodějnice, poznávání okolí MŠ, rozloučení s MŠ – rituál 

s předškoláky 

další aktivity školy (např. kulturní, sportovní a společenské akce, organizování zájmové čin-

nost, webové stránky, prázdninový provoz, školka v přírodě, atd.)   

Kulturní akce školky - planetárium, divadelní představení, výcvik psů, knihovna 

ZOO Radonice 

Návštěva Policie České republiky v Brandýse n. L. 

Návštěva Hasičského sboru ve Staré Boleslavi   

Přednáška o zubní prevenci 

Klíček – environmentální výchova 

Halloween  

Mikulášská nadílka  

Vánoční vystoupení 

Čarodějnice  

Karnevalový rej  

Návštěva knihovny  

Den dětí  - Z pohádky do pohádky  - šipkovaná, soutěže v panské zahradě, zmrzlina 

Půldenní výlet na loděnici u Labe 

Závěrečné rozloučení s MŠ a rituál s předškoláky  

Webové stránky: kontakty, přehled akcí, odkaz MŠ, fotky 

 

  

7. Prevence rizikového chování  

 - vytvoření pravidel chování společně s dětmi  

 - osobní příklad dospělých  

 - besedy k aktuálním problémům  

 - poučení o bezpečnosti, vhodném chování 

 

 

8. Environmentální výchova  

 - třídění odpadu 

 - dílčí cíl Školního vzdělávacího programu  

 - využití aktuálního dění  

 - environmentální program v Klíčku – Dědeček na statku, Třídění má smysl 
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9. Multikulturní výchova  

 - dílčí cíl Školního vzdělávacího programu  

 - třídní projekty  

 - využití aktuálních událostí  

 

  

10. Počet dětí cizinců: 

Slovenská republika: 1 

Celkem: 1 

 

   

11. Další údaje o MŠ 

 Oblast personální: kolektiv je stabilní plně kvalifikovaný. V MŠ pracují 2 učitelky (ve-

doucí učitelka MŠ - úvazek 1,0; učitelka MŠ – úvazek 1,0) s víceletou praxí ve školství a 1 

provozní zaměstnanec (úvazek 0,8), asistentka pedagoga (úvazek 1,0). 

 Oblast materiálního vybavení: jednotřídní MŠ se nachází v Brandýse n. L. – Staré Bo-

leslavi, v objektu vedlejší školní budovy ZŠ a MŠ Brandýs n. L. – St. Boleslav, Palachova 337, 

a to v 1. patře. Výhodou MŠ je možnost využití malé tělocvičny. Je umístěna v relativně klid-

ném prostředí, její součástí je zahrada s instalovanými bezpečnými herními prvky. Nespornou 

výhodou je též blízkost panské zahrady. 

            MŠ je v provozu od 1. 9. 2013. Kapacita MŠ je 20 dětí.  

  

 

V Brandýse n. L. 3. 5. 2016                                          Vypracovala: Havlenová Veronika 

 

 

 

 

MOŽNOST PŮSOBENÍ DĚTÍ NAD RÁMEC POVINNÉ VÝUKY, ZEJMÉNA V NE-

POVINNÝCH PŘEDMĚTECH A PŘEDEVŠÍM V ZÁJMOVÝCH ÚTVARECH 

A V DALŠÍCH MIMOVÝUKOVÝCH AKTIVITÁCH 

 

1. V dětském pěveckém sboru (DPS) 

 

Pěvecký sbor v letošním školním roce navštěvuje 23 dětí ve věku šesti až dvanácti let. 

Vzhledem k velkému počtu dětí z prvních ročníků (více než třetina sboru), se zaměřujeme na 

sezpívání a vnímání a poslouchání ostatních zpěváků ve sboru. Děti se na zkouškách postupně 

učí správnému pěveckému dýchání a frázování, důraz je kladen na hlasovou výchovu. 

V prvním pololetí školního roku bylo cílem děti připravit na vánoční vystoupení Puto-

vání k Betlému, které se koná každoročně v brandýském kině. Děti předvedly české i zahra-

niční koledy (francouzské a španělské) a píseň In Dreams z filmu Pán prstenů v doprovodu 

klavíru a Orffových nástrojů. Záznam koncertu lze najít na webové adrese: 

https://www.youtube.com/watch?v=1nDhHaxC73U.  

Ve druhém pololetí školního roku se žáci pečlivě a svědomitě připravovali na červnový 

závěrečný koncert na brandýském zámku. Na programu zazněla Hanušova, Feldova, Troja-

nova a Hradeckého sborová díla v doprovodu klavíru, ale i zahraniční píseň Let It Go z filmu 

Ledové království. 
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2. V Divadelním studiu Větrník (DSV)  

DS Větrník letos pracoval pod vedením Veroniky Jakubové  ve dvou skupinách.  

V mladší skupině se sešlo 20 velmi šikovných dětí z 2. až 5. tříd. ( Další zájemce bylo z kapa-

citních důvodů nutné odmítnout.) Ve starší skupině pracovaly vedle našich žáků i děti ze ZŠ 

Na Výsluní a brandýského gymnázia. 

Starší skupina připravila v průběhu školního roku 3 vystoupení – autorský skeč Rybičky, 

rybičky jako součást vánočního Putování k Betlému. Dále to byl Cirkus Větrníko připravený 

jako zpestření zápisu dětí do 1. tříd a školní rok jsme uzavřeli dramatizací povídky I. Vyskočila  

Kudýš aneb proč se lidé bojí zajíců. 

V obou skupinách pracovali vedle již zkušených „Větrníků“ úplní nováčci. Proto bylo 

třeba věnovat prostor aktivitám na seznámení i průpravným dramatickým cvičením a hrám. 

Mladší skupina  prokázala velkou tvořivost při dramatizaci povídky Z. Pospíšilové Příběh z vra-

koviště – příběh o automobilových součástkách, kterým se ještě nechce do šrotu. 

Všechna vystoupení se v průběhu roku setkala s příznivým přijetím u dětských i dospě-

lých diváků.  Téměř všechny děti chtějí pokračovat v práci v DS Větrník i v dalším školním 

roce. 

 

 

 

3. Ve výtvarných kroužcích  

 

Zájmový kroužek Výtvarné práce probíhal ve školním roce 2015/2016 každou středu 

v čase od 14 do 15h v učebně číslo 12a pod vedením p. uč. Zdražilové. Navštěvovali jej žáci 

prvních, druhých a třetích ročníků. V prvním pololetí bylo přihlášeno 18 žáků, ve druhém po-

loletí 19 žáků. 

V tomto kroužku jsme malovali různými technikami – abstrakci listí temperami a 

rozfoukáváním tuše, vyškrabávané obrázky voskovkami překrytými tuší, rozpíjeli jsme barvy 

podzimu, zdobili jsme dřevěná ramínka, krásné bílé kameny, papírové talíře, malovali jsme 

kominíčky grafitovou tuhou, zimní přírodu bílými křídami, obrázky lepidlem pokrytým koupe-

lovou solí, zmizíkem do inkoustu, barvami na sklo, malovali jsme indiánské totemy na kartony, 

mandaly, přáníčka ke Dni matek, apod. 

Všechny výtvory byly prezentovány na webových stránkách školy. 
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Zájmový kroužek Tvořivé dílny probíhal každé pondělí v čase od 13 do 14h v učebně 

číslo 10 pod vedením p. uč. Zdražilové. Navštěvovali jej žáci přípravných tříd, prvních, druhých 

a třetích ročníků. V prvním pololetí bylo přihlášeno 18 žáků, ve druhém pololetí 17 žáků. 

V dílničkách jsme vyráběli z nejrůznějších materiálů – pavučinky ze špejlí a vlny, 

skřítky z těstovin, orientální koberce z barevných papírů, zdobili jsme dřevěná ramínka, lapače 

snů z barevných papírů s provázky a korálky, šnečky ze samotvrdnoucí hmoty, skládali jsme 

ze sáčků od čaje – technikou Tea bag folding, v předvánočním čase jsme zdobili jablíčka a 

pomeranče párátky a rozinkami, vyráběli jsme kapříky z těstovin, ptačí krmítka z lékařských 

špachtlí a zrníček, veselé housenky z barevných koleček, ovečky z kolíčků na prádlo, ozdobu 

na mobilní telefon z korálků a drátků, těžítka ze samotvrdnoucí hmoty, rybičky z papírových 

talířků, náramky z korálků a provázků, náhrdelníky z těstovin, šnečky ze zrníček, zdobili  jsme 

čajové lžíce FIMO hmotou a FIMO tyčinkami, skleničky barvami na sklo,  apod. 

Všechny výtvory byly prezentovány na webových stránkách školy. 

 
Zájmový kroužek Výroba šperků se konal každé úterý v čase od 13 do 14h v učebně 

číslo 10 pod vedením p. uč. Zdražilové. Navštěvovali jej žáci přípravných tříd, prvních, druhých 

a třetích ročníků. V prvním pololetí bylo přihlášeno 16 žáků, ve druhém pololetí 20 žáků. 

Šperky jsme vyráběli z různých materiálů – korálků, drátků, bavlnek, FIMO hmoty, 

FIMO tyčinek, těstovin, kroužků na klíče, gumiček, paměťových drátků, ozdobných provázků, 

z barevných papírů, bužírek, apod. Žáci si tak vyrobili pro sebe i své nejbližší náušnice, ná-

ramky, náhrdelníky, přívěsky na mobilní telefony, řetízky kolem kotníků, ozdoby do vlasů, 

přívěsky na mikiny, penály, apod. 

 

 

4. V šachovém kroužku 

Tento zájmový útvar, který vedla Mgr. Jana Šestáková, byl určen pro začínající hráče. 

Začátkem školního roku se do kroužku přihlásilo 18 žáků od prvního do pátého ročníku. Ke 

konci prvního pololetí se odhlásili dva žáci z důvodu nezájmu o tuto hru. V průběhu druhého 

pololetí se ještě odhlásil jeden žák z důvodu stěhování rodiny. 

Žáci se v šachovém kroužku seznámili především s orientací na šachovnici a označením 

polí. Dále pak s jednotlivými hracími kameny, jejich hodnotou a způsobem pohybu po šacho-

vém poli. Naučili se šachovou notaci nejen zapisovat, ale také podle ní postavit hrací kameny 

na šachové pole. 

V dalších setkáních se postupně seznámili s pravidly hry, jejím cílem a ukončením hry 

ve formě šach-mat a pat. Zkoušeli si vést hru s pomocí malé a velké rošády a učili se matová 

zakončení pomocí různých kamenů a v pozici poslední řady. Prošli si obecnými zásadami za-

hájení šachové partie, získali vědomosti o slabých bodech na hracím poli a vývinu figur. V ne-

poslední řadě zjistili, že i pomocí nejslabších figur a jejich koncovek na kritických polích dokáží 
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spoluhráči zkomplikovat hru stejně tak, jako pohybem krále po diagonále ve spolupráci s pěš-

cem. V závěru těchto setkání si žáci nacvičili hru pomocí dvojího úderu. 

V prvních hodinách našich setkání byli žáci velice netrpěliví, plní touhy začít už samo-

statnou hru. S postupujícími setkáními a zvyšováním náročnosti řešení šachových situací se 

jejich netrpělivost a neklid postupně měnil v klidné a přemýšlivé vedení šachových partií. 

 

5. V počítačových kroužcích 

Počítačový kroužek vyučovala J. Baumruková. Žáci od začátečníků až po lehce pokro-

čilé se scházeli každou středu od 14 do 15 hodin. Kroužek navštěvovali děti z 1. až 4. třídy. 

6. V kroužku pohybových her 

Kroužek pohybových her vedla Mgr. Martina Dlouhá. Byl určen žákům prvních a dru-

hých tříd a probíhal každé úterý od 11.50 h do 12.35 h. V prvním pololetí jej navštěvovalo 15 

žáků a ve druhém 18 žáků. Děti se naučily řadu nových pohybových her, při kterých jsme kromě 

tradičních cvičebních pomůcek využívali i  pro děti méně známá náčiní např. ringo kroužky, 

padák, frisbee disky. V průběhu roku  si děti osvojily také zjednodušená pravidla některých 

sportů (fotbal, florbal, vybíjená, ringo).   

7. V kroužku Veselá píšťalka 

Ve školním roce 2015 / 2016 měli žáci a žákyně pod vedením Mgr. Miroslavy Šplícha-

lové příležitost získat základy hry na zobcovou flétnu a zdokonalit se ve hře. Zažít radost ze 

společného muzicírování, rozvíjet hudební cítění, naslouchat hudbě, naučit se správnému dý-

chání a předcházet tak respiračním onemocněním. Scházeli jsme se pravidelně každé pondělí 

od 13.00 do 15.00 hodin ve dvou kvalitativně rozdílných skupinách. 

Během roku jsme se prezentovali: 

- 28. listopadu děti svým vystoupením přispěly k předvánoční atmosféře při rozsvícení VÁ-

NOČNÍHO STROMKU na Masarykově náměstí v Brandýse nad Labem 

- ve čtvrtek 17. prosince zahrály vánoční koledy na vystoupení PUTOVÁNÍ K BETLÉMU 

- ve středu 15. června se uskutečnil na BRANDÝSKÉM ZÁMKU společný závěrečný koncert 

VESELÉ PÍŠŤALKY a dětského pěveckého sboru KLÍČEK 

- v závěru školního roku zahrály písničky z pohádek a několik národních písní dětem v MA-

TEŘSKÉ ŠKOLE a PŘÍPRAVNÝCH TŘÍDÁCH 
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8. V zájmovém útvaru aerobic 

 

Ve školním roce 2015/2016 byl opět otevřen zájmový kroužek aerobic pod vedením 

Mgr. et Bc. Evy Kratochvílové, DiS. I letos se žáci pravidelně scházeli každé úterý od 12:45 – 

13:30 v tělocvičně školy. Oproti loňskému roku jsme do hodin zařadili více anglických písni-

ček, které nám pomáhaly rozpohybovat celé tělo. Kroužek navštěvovali žáci od předškolního 

věku (děti z přípravných tříd) až po žáky z čtvrtých tříd.  

Společné hodiny jsme ani letos zbytečně nezatěžovali anglickým názvoslovím. Pro zjed-

nodušení a srozumitelnost jsme si vymysleli naše vlastní označení jednotlivých cviků, které se 

nám pravidelně opakovaly v jednotlivých sestavách.  Hodina vždy začínala úvodním zahřátím 

na písničku Vamos a la playa od zpěvačky Loona, pokračovala naučenými aerobními sestavami 

v rytmu písniček Bailando, Take me away či Alibaba.  Každou lekci jsme končili protažením 

se zpěvačkou Adele a jejími písničkami „Set fire to the rain“ a „Someone like you“. A jak už 

to tak bývá – i přes náročnější začátky, kdy se všem pletly nohy a ruce - jsme nakonec zjistili, 

že opakování a pravidelný trénink jsou k nezaplacení.  
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9. Ve Sportovním střeleckém klubu, který – pod vedením p. Jiřího Tulacha patří k nej-

lepším v ČR. Členové klubu se scházeli několikrát týdně v tělocvičně. 

 

10. V kroužku vaření 

Po delší odmlce měli žáci 3. – 5. tříd opět možnost navštěvovat kroužek Vaření pod vedením 

Mgr. Veroniky Pánkové. V prvním pololetí se do krájení, strouhání, vaření, smažení či pečení 

s chutí vrhlo celkem 19 kuchtíků a kuchtiček rozdělených do dvou skupin, které se střídaly ob 

týden. Ve druhém pololetí došlo ke spojení 16 žáků do jedné velké skupiny.  

Žáci si vyzkoušeli vytvořit různé pokrmy od předkrmu až po desert, včetně všech možných 

příloh. Po uvařených dobrotách se vždycky rychle zaprášilo, buď ještě po skončení kroužku, 

nebo si pochutnali rodinní příslušníci. Ukázky z hodin jsou k nahlédnutí na webových strán-

kách školy. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ     

 

     Prevence sociálně patologických jevů probíhala ve školním roce 2015/2016 dle našeho Mi-

nimálního preventivního programu (MPP). Na ní se kromě školního metodika prevence, kte-

rého po celý školní rok vykonávala PhDr. Hana Zdražilová, podíleli také třídní učitelé jednot-

livých tříd v rámci svého pedagogického působení v průběhu výuky i mimo ni. Díky tomu byl 

zajištěn hladký průběh jednotlivých preventivních akcí pořádaných institucemi, se kterými již 

dlouhodobě spolupracujeme, i těmi, které u nás byly poprvé. 

Na začátku školního roku umístil metodik prevence na webové stránky školy rady pro 

rodiče – jakýsi krizový plán, který je možno použít v případě potřeby. Rodiče i učitelé zde 

naleznou sekci První pomoc, ve které se seznámí s postupy při podezření na užívání návyko-

vých látek. V další sekci naleznou Pravidla pro děti k bezpečnějšímu užívání internetu, dále i 

Pravidla pro rodiče k bezpečnějšímu užívání internetu jejich dětmi. V poslední sekci s názvem 

Čeho si doma všímat naleznou:  1) Šikanování dítěte,   2) Užívání drog, alkoholu a závislost na 

tabáku,   3) Závislost na počítačích a počítačových hrách,  4) Poruchy příjmu potravy (mentální 

anorexie a bulimie).  

Ke všem těmto okruhům jsou uvedeny příznaky i možnosti řešení a pomoci, telefonní 

kontakty i odkazy na různé organizace, kam se v případě potřeby obrátit. Veškeré informace 

zaslal školní metodik prevence i rodičům celé školy – kde na webových stránkách je naleznou 

+ odkazy. 
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Během školního roku proběhlo na škole mnoho preventivních akcí, mimo ně ŠMP jed-

nal individuálně s rodiči, žáky i pedagogickým sborem, kteří se na něj obrátili. Úzce spolupra-

coval s vedením školy, školním psychologem a výchovným poradcem. 

Veškeré kázeňské problémy byly řešeny ihned a důsledně. Velmi pozitivní přínos měly 

pravidelné výchovné komise pro rodiče problémových žáků ve spolupráci výchovné 

poradkyně, školní metodičky prevence, třídních učitelů a vedení školy.  

Preventivní činnost na 1. stupni byla zaměřena zejména na zdravý životní styl a výživu. 

Tyto body byly plněny v rámci dlouhodobého projektu Pohyb a výživa. Rozvoji správných ná-

vyků se třídní učitelé věnovali napříč všemi předměty a v rámci předmětu OSV zařazovali i 

další doplňkové aktivity.  

 Prevence na 2. stupni se zaměřovala zejména na problematiku dospívání, prevenci ši-

kany popř. eliminaci jejích nežádoucích dopadů, příznivého rozvoje třídního klimatu a klad-

ných interpersonálních vztahů mezi žáky navzájem, dále na ochranu vlastního zdraví proti ne-

bezpečí viru HIV, drogovou prevenci, prevenci alkoholismu aj. 

 
 

 

Realizované akce prevence: 

 

16.9.2015  – 1.TŘÍDY – Vítejte do škol! 

1.10.2015  – MŠ + PT – Dopravní výchova 

září 2015 6.ROČNÍK  – Seznamovací zájezd 

21.10.2015  5.B – program se ŠMP – Překonávání oceánu – prevence třídních vztahů 

22.10.2015  – 6.ROČNÍKY – HASÍK 

26.10.2015  – 4.A + 4.B – Dopravní výchova 

27.10.2015  – 4.C – Dopravní výchova 

5.11.2015  - 6.ROČNÍKY – HASÍK 

19.11.2015  – 4.C – preventivní program se ŠMP – Klubíčko – prevence třídních vztahů 

20.11.2015  – 5.B – preventivní program se ŠMP – Kyselé ksichty – prevence třídních vztahů  

3.12.2015  – 7.B - preventivní program se ŠMP – Jsem, umím, mám– prevence třídních 

vztahů 

10.12.2015  - 7.B - preventivní program se ŠMP – Jsem, umím, mám – zhodnocení + schůzka 

rodičů 

11.12.2015  – 7.B – Jsi online II. – 90min PP ve třídě - Semiramis 

18.12.2015  - 6.C - Jsi online II. – 45min PP ve třídě - Semiramis 

15.1.2016  – 5.A – prevence třídních vztahů se ŠMP (spojení tříd, odchod TU, alkoholis-

mus) 
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19.1.2016  - 4.A + 4.B – Dopravní výchova 

22.1.2016  - 4.C – Dopravní výchova 

22.1.2016  – 5.A – prevence třídních vztahů se ŠMP 

27.1.2016  – 1.B – třídní schůzky se ŠMP 

12.2.2016  – 5.A – prevence třídních vztahů se ŠMP 

18.2.2016  - Veselé zoubky - 1.třídy 

10.3.2016  – 3.D – prevence třídních vztahů se ŠMP – Kyselé ksichty 

18.3.2016  – třídní schůzky 5.A se ŠMP 

16.3.2016  – Protidrogová a motivační přednáška – Dominik Nekolný – mistr světa BMX – 

celý 2.stupeň  

6.4.2016  – třídní schůzky 1.B se ŠMP 

8.4.2016  – 5.A - prevence třídních vztahů se ŠMP – Oceán 

14.4.2016  – 1.ročníky – Kdo si hraje, nezlobí 

21.4.2016  – 7.B - prevence třídních vztahů se ŠMP + šikana 

22.4.2016  – 7.B - prevence třídních vztahů se ŠMP + šikana 

25.-29.4.   - škola v přírodě 1.C + 1.D 

29.4.2016  – 4.ročníky - dopravní výchova 

3.5.2016  – řešení šikany s rodiči ze 7.B  

5.5.2016  - 7.B - prevence třídních vztahů se ŠMP + šikana 

18.5.2016  – Hasík 2.ročníky 

18.5.2016  – Hasík 6.ročníky 

25.5.2016  – Když chceš, tak to dokážeš – Radek Banga – 7.+8.+9.ročník  

26.5.2016  - 7.B - prevence třídních vztahů se ŠMP a školním psychologem – kyselé ksichty 

6.+7.6.2016 - PT, 1.+2.+3.ročníky + ŠD – Bezpečnostní akce 

9.6.2016  - 7.B - prevence třídních vztahů se ŠMP a školním psychologem - koláž 

 

 

G. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (DVPP) 

 

Poř.č. Název vzdělávací akce Počet účastníků/Jmenovitě Kč 

1 Management školní třídy 
Mgr.etMgr. Blanka Antošová Kejí-

ková 
1000,- 

2 Šikana ve škole Lenka Bajerová zdarma 

3 Asertivní komunikace pro pedagogy Lenka Bajerová zdarma 

4 Tvoříme levně a kreativně Lenka Bajerová 850,- 

5 
I ve vyučování matematice připravu-

jeme žáky na život… 
Ing. Jindřiška Baumruková 720,- 

6 2. světová válka Mgr. Kateřina Beránková 850,- 

7 Učitelství pro střední školy Mgr. Klára Černá 16000,- 

8 
Jak komunikovat a nedělat si z lidí 

nepřátele 
Mgr. Martina Dlouhá 990,- 

9 Kreslení pastelka Mgr. Markéta Drobňáková 1250,- 

10 
Kurz pro začínající pracovníky PPP 

a školní spec.pedagogy 
PhDr. Hana Dvořáková 1700,- 
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11 
Matematika názorně nejen pro žáky 

s dyskalkulií 
PhDr. Hana Dvořáková 700,- 

12 Rozsvěcení světel Veronika Havlenová 3600,- 

13 
Exkurze do moderní literatury pro 

děti a mládež 
Mgr. Martina Hliněnská 700,- 

14 
Seznamovací a týmové stmelovací 

hry v praxi 
Mgr. Veronika Jakubová 700,- 

15 Čeština nás baví Mgr. Gabriela Jedličková 990,- 

16 
Studium pedagogiky pro asistenty 

pedagoga 
Blanka Jiráková 7000,- 

17 
Emoční inteligence – jak podpořit 

její rozvoj u dětí od 4 let 
Mgr. et Bc. Eva Kratochvílová 700,- 

18 
Vzdělávání žáků se spec.vzděláva-

cími potřebami 
Mgr. et Bc. Eva Kratochvílová 850,- 

19 
SMART Klub – krajská odborná 

konference 
Mgr. Vít Mareš zdarma 

20 
Využití počítačových simulací ve 

výuce  hum. předmětů 
Mgr. Vít Mareš 150,- 

21 
Emoční inteligence–jak podpořit její 

rozvoj u dětí od 4 do 10 let 
Mgr. Olga Medová 700,- 

22 
Škola jako místo setkávání aneb 

učíme se pro život, ne pro školu 
Mgr. Olga Medová 400,- 

23 
Připravenost pro školu-metody 

práce s předškolními dětmi 
Mgr. Annamária Musílek 800,- 

24 
Prvouka jinak – Člověk a jeho svět 

v 1.-3.ročníku ZŠ 
Mgr. Iveta Nováková 1180,- 

25 
Rozvíjíme matematickou gramot-

nost 
Mgr. Veronika Pánková 580,- 

26 Kreativní materiály Mgr. Barbora Kvičinská Pavlič 700,- 

27 
SMART Klub – krajská odborná 

konference 
Mgr. Zdeňka Schoberová zdarma 

28 
Spolupráce učitele a asistenta peda-

goga 
Jana Vencová 850,- 

29 Most moci a bezmoci IV PhDr., Mgr. Hana Zdražilová zdarma 

30 Možnosti využití psa ve výchově Radka Zigáčková 1000,- 

31 
Jóga pro děti předškolního a mlad-

šího věku 
Radka Zigáčková 1000,- 

32 
Čteme dětem a s dětmi, pracujeme s 

knihou 
Radka Zigáčková 700,- 

 

Kromě individuálního vzdělávání jsme absolvovali i hromadné vzdělávací akce pořá-

dané přímo ve škole. Na téma Školní zralost dítěte přednášela Mgr. PhDr. Ilona Špaňhelová. 

Z výzvy 56 byla financována přednáška na téma Čtenářská gramotnost. 

Odborné školení jsme v letošním roce uspořádali také pro pracovníky školní jídelny. 

Dvakrát nás navštívil kuchař Lukáš Uher, který všechny přítomné proškolil v obsluze konvek-

tomatu. Ukázal nové možnosti jeho použití. Cena celkem 14024,-.  
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H. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

 

 Podporovali a i rozšiřovali jsme využívání aktivizujících forem a metod výuky směřu-

jících ke škole pro děti připravované pro budoucnost – pro život ve společnosti 21. století (což 

je, s ohledem na přetrvávající stav nevyhovujících a nepostačujících prostorových podmínek 

často technicky i prakticky náročné a složitě realizovatelné). Zůstalo i nadále základním prin-

cipem, že jednotliví vyučující i skupiny reprezentující určitou vzdělávací oblast, mají volný 

prostor pro velmi širokou pedagogickou autonomii, aby mohli hledat co nejefektivněji fungu-

jící postupy a také je mohli využívat podle vlastního profesionálního výběru i osobnostních 

dispozic. S tím souvisí i právo pedagogů experimentovat, a tedy se i mýlit. 

 Prostřednictvím Rozvojového programu MŠMT jsme rozvíjeli spolupráci školy (žáků 

a učitelů) i rodičů se školním psychologem a se speciálním pedagogem. 

  Na 1. i 2. stupni jsme pokračovali v uplatňování významných prvků v procesu vý-

chovy a vzdělávání – sebehodnocení žáků a průběžného hodnocení žáků učitelem, při vy-

užití obou forem hodnocení, tj. klasifikace a slovního hodnocení. 

 Pokračovali jsme ve zvyšování úrovně vnějšího komunikačního systému. Internetová 

aplikace „Bakaláři“, kterou škola již několik let používá, umožňuje výbornou komunikaci 

mezi školou a zákonnými zástupci žáků. Bakaláře používáme nejen k informování zákonných 

zástupců o klasifikaci žáků, ale také k poskytování informací o akcích pořádaných školou, o 

zadaných úkolech, o týdenních plánech učiva a dalších důležitých sděleních. Opačně pak apli-

kace slouží především k omlouvání nepřítomnosti žáků.  

 Během roku jsme pravidelně aktualizovali naše webové stránky. Téměř každý měsíc 

jsme přispívali do Městských listů. 

 

Prezentace školy v různých soutěžích 

Sportovní 

2015 -   OVOV – Odznak všestrannosti olympijských vítězů  – žák 9. A Ondřej Malina 

se probojoval do kola republikového, kde ve své kategorii vyhrál 1. místo 

2016 -  OVOV  - 3.5.2016 proběhlo okresní kolo v Říčanech, kde opět Ondřej Malina 

ve své kategorii vyhrál a postoupil do kola krajského, které se konalo v Čáslavi 28. 5. 

Atletické závody  

Stadion Houštka  - září 2015 – naši studenti obsadili - 5x první místo, 8x místo druhé a 

4x místo třetí 

4.5.2016 – Okresní kolo – Atletický čtyřboj – dívky 2. místo, chlapci 3. místo 

Středočeská in-line brusle – žákyně 8. B Tereza Šajnová se probojovala do Krajského 

kola, kde obsadila 2. místo 

Okresní kolo florbalu v Čelákovicích – 8. místo 

Okresní kolo minifotbalu ve Staré Boleslavi – 3. místo 

Okresní kolo basketbalu – Dívky 3.místo 

Chlapci 5.místo 

Okresní kolo volejbalu – Dívky 5. místo 

Dopravní soutěž mladých cyklistů – 6. místo 

 

Matematické: 

 Matematická olympiáda – okresní kolo – kategorie Z6 – Skorkovská (13.místo) 

    Pitrůn Martin (23. místo), Pitrůn Adam (27.místo) 

 Finanční gramotnost – krajské kolo – 5. místo (Bezděková, Mifková, Soukup) 

    - okresní kolo – 1. místo 

 Matematický klokan – školní kolo 

 – kategorie 6. a 7. r. – vítěz Rendek 7.B 

   - kategorie 8. + 9. r. – vítězka Kváčová 8.A 

 Pythagoriáda – školní kolo – 6.r – vítěz Mikeš 6.B 
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Anglický jazyk: 

 Olympiáda 8. + 9. r. – okresní kolo – Fábry, Matějíček (9.-11. místo) 

 

Výtvarné soutěže: 

MEZINÁRODNÍ  DĚTSKÁ  VÝTVARNÁ  VÝSTAVA LIDICE 2016 

Téma: ŠKOLA A VZDĚLÁNÍ 

Fináloví účastníci z naší školy: 

Eva Antalová  2.B, Natálie Švagerková  2.C, Marie Hrubá  2.C, Ella Šindelářová  2.C 

Dominik Nekvasil  3.D, Eliška Rajtová  3.D, Dominika Laciová  4.B, Zuzana Pánková  5.B 

Jakub Vaňata  5.B, Eliška Kratochvílová 6.B, Adéla Zalabáková 6.B, Růžena Mayerová  6.B 

 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ „DOMÁCÍ MAZLÍČCI“ 

Fináloví účastníci z naší školy: 

Trnobranská M. – 7.B,  Lavírová N.– 5.A ( fotografie),  Klusoňová T. – 5.B 

Kestřánek L. – 5.B,  Fričová A. – 4.A,  Dashko J. – 3.C,  Kubešová P. – 3.D 

 

14. ročník celostátní soutěže Komenský a my, kterou vyhlašuje ZŠ Brandýs nad Orlicí ve vý-

tvarné kategorii   

téma: MĚSTO 

Fináloví účastníci z naší školy: 

Lucie Dvořáková 3.D, Martin Hliněnský 4.B, Tereza Šilarová 5.B, Veronika Soukupová 5.B, 

Tereza Herrmanová 5.B, Růžena Mayerová  6.B, Marek Krejza  6.B 

Zuzana Kabíčková  6.B, Lada Volfová  6.B,  Richard Reischig  6.A 

 

Celostátní soutěž  

„ Požární ochrana očima dětí“ (výtvarná kategorie) 

Fináloví účastníci z naší školy: 

Iveta Štěpánková – 2.C,  Natálie Švagerková – 2.C,  Ella Šindelářová – 2.C 

Anna Fričová – 4.A,  Anežka Havlíčková – 4.A,  Viola Anne Baronová – 5.B 

Růžena Mayerová – 6.B 

 

 
 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ „ROZKVETLÁ ZA-

HRADA“ 

Fináloví účastníci z naší školy: 

Bui Niki – 6.A,  Drapáková I. - 6.A,  Šimečková K. 

– 6.A,  Trčková E. – 6.B 

Svobodová K. – 6.B,  Krušková K. – 5.B,  Klusoňová T. – 5.B,  Pelcová A. – 5.B 

Shmygleva D. – 3.D,  Dvořáková K. – 3.D 
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I. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU 

ŠKOLNÍ INSPEKCÍ  

Ve školním roce 2015 /2016 nás jedenkrát navštívila Česká školní inspekce. Přišla 

hned třetího září. Jejím úkolem bylo prošetřit stížnost jednoho zákonného zástupce ještě 

z předchozího školního roku. Stížnost se týkala špatně vyhodnoceného individuálního vý-

chovného plánu (IVýP). Přestože pro IVýP neexistuje žádný závazný právní podklad, 

pouze metodické doporučení ministerstva školství, ČŠI konstatovala, že jeho závěrečné 

vyhodnocení je nedostačující, že ho musíme přepracovat a do 1 měsíce předat zákonným 

zástupcům. To jsme během měsíce září splnili.  

 

 J. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY     

 

Úvod 

Základní škola je příspěvkovou organizací. Je samostatným právním subjektem, jehož zřizo-

vatelem je Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. 

 

Druhy finančních prostředků 

Hospodaření příspěvkové organizace se řídí finančním plánem a peněžními prostředky získa-

nými vlastní činností. Základní škola získává finanční prostředky do svého rozpočtu ze tří 

zdrojů: 

1. Kraj – přímé neinvestiční výdaje – jsou přidělovány na zajištění hlavní činnosti. 

Jedná se o účelové prostředky na platy, odvody zákonného pojištění, na pracovní pomůcky a 

na další vzdělávání pedagogických pracovníků.  

 

2. Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (zřizovatel) – provozní prostředky – 

tento příspěvek je určen k úhradě nákladů souvisejících s hlavní činností školy, včetně nákladů 

neinvestiční povahy na opravy a údržbu majetku města ve správě organizace.  

Příspěvek zřizovatele na ONIV  6 090 000,00 Kč 
 
 

Účelový 
znak 

Ukazatel 
Čerpáno k 
31.12.2015 

Skutečně po-
užito                 

k 31.12.2015 

Předepsaná výše 
vratky při finanč-
ním vypořádání 

  Neinvestiční dotace celkem 27 865 798,00 27 851 059,78 14 738,22 

  v tom:       

33353 Přímé náklady na vzdělávání celkem 26 486 112,00 26 486 112,00 0,00 

  z toho:    a) platy 19 056 766,00 19 056 766,00 0,00 

                 b) OON 125 000,00 125 000,00 0,00 

  
               c) ostatní (pojistné + FKSP + 
ONIV) 7 304 346,00 7 304 346,00 0,00 

33050 Podpora školních psychologů 445 499,00 430 760,78 14 738,22 

33052 
Zvýšení platů pracovníků regionálního 
školství 800 851,00 800 851,00 0,00 

33061 
Zvýšení odměňování pracovníků regionál-
ního školství 133 336,00 133 336,00 0,00 

  Dotace celkem 27 865 798,00 27 851 059,78 14 738,22 
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3. Doplňková činnost – DČ je provozována za účelem zlepšení ekonomické situace 

školy (přínos pro rozvoj a posilování hlavní činnosti školy). Na základě 3 živnostenských listů 

(ŽL) se již delší dobu rozvíjí ve standardním rozsahu. Jedná se o: 

 ŽL na obchodní činnost - nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje - vlastní pro-

dejna 

 ŽL na ubytovací činnost - Turistická ubytovna - pro žáky a studenty, hosty 

 ŽL na hostinskou činnost  - různé stravovací akce, pohoštění a občerstvení včetně 

pořádání větších společenských akcí až po kompletní svatební hostiny ve školní re-

stauraci. 

Doplňkovou činností nebyla v žádném případě omezována nebo narušována hlavní 

činnost školy - poskytovat základní vzdělávání a výchovu žákům v rozsahu povinného zá-

kladního vzdělávání. 

Příjmy se týkají hlavně hostinské činnosti (vaření pro cizí strávníky, školní kiosek), pro-

nájmů nebytových prostor (tělocvična, školní restaurace, reklamní tabule) a prodeje v papír-

nictví - škola má zřizovatelem povoleno využít získané prostředky z pronájmů přímo pro 

vlastní potřebu, a to výhradně ve prospěch své hlavní činnosti; nemusí je odvádět zřizovateli. 

Školní jídelnu s kioskem a papírnictví se podařilo stabilizovat, takže obě tyto součásti doplň-

kové činnosti školy dosahují bezproblémového zisku.    

 

Náklady 1 936 192,35 

Výnosy 2 036 426,13 

Hospodářský výsledek 100 233,78 

 

K. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH 

PROGRAMŮ 

O jeden další školní rok jsme prodloužili smlouvu s jedním ze schválených dodavatelů 

(žadatelů podpory) projektu „Ovoce do škol“. Tento projekt je vymezený nařízením Rady (ES) 

č. 13/2009, nařízením Komise (ES) č. 288/2009 a nařízením vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení 

některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny 

a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních. Projekt se vztahuje na žáky prvních až pátých roč-

níků ZŠ. 

 

L. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELO-

ŽIVOTNÍHO UČENÍ (VIZ TÉŽ ÚDAJE O DVPP – PÍSM. G VÝROČNÍ 

ZPRÁVY) 

K základním pozitivům celoživotního vzdělávání zaměstnanců školy jednoznačně patří: 

- možnost zvýšit a prohloubit si  kvalifikaci a dosáhnout tak  zlepšení vlastního postavení 

- motivace k osobnímu rozvoji 

- zvýšení sociálního statusu 

Škole (zaměstnavateli) přináší tato forma vzdělávání rovněž mnoho pozitiv: 

- získává díky němu lépe kvalifikované a motivované zaměstnance 

- nemusí vynakládat další prostředky na získání nových zaměstnanců 

- zvyšuje konkurenceschopnost firmy, roste produktivita práce zaměstnanců 

- zaměstnanci lépe vzdělaní a adaptovaní na nové metody práce = lepší image firmy 
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M. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH 

FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ – VIZ TÉŽ PŘÍLOHA Č.2 A Č.3 

 

V letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu s názvem Výzva č. 56. 

OPVK. Jedná se o projekt k rozvoji čtenářství a čtenářské gramotnosti prostřednictvím tzv. čte-

nářských dílen. Na prvním stupni naší školy se do projektu zapojily žáci 2. až 5. ročníků, na 

druhém stupni žáci 6. a 7. ročníků. 

Začátkem projektu bylo objednáno a zakoupeno pro první stupeň 537 knih a pro druhý 

stupeň 237 knih, které byly za odborné asistence pracovnic z místní městské knihovny E. Pe-

tišky řádně obaleny a označeny logem projektu nejen dobrovolníky z řad učitelů prvního a dru-

hého stupně, ale i žáky z vyšších ročníků.  

V další části projektu naši učitelé prošli školením pod vedením pana RNDr. Roberta 

Gamby, aby se seznámili s možnými způsoby jak vést a které metody použít do vlastních čte-

nářských dílen. Dozvěděli se, na jaké části je dílna během výukové hodiny dělena. Seznámili 

se s podvojným deníkem, a co by měl obsahovat, jak při dílnách využívat myšlenkovou mapu, 

co rozvíjí čtení s předvídáním, jak pracovat s odborným textem pomocí metody Kritického 

myšlení INSERT a v neposlední řadě jak naplňovat další metodu z této oblasti E-U-R.V závěru 

tohoto školení si pedagogové ve skupinách zkusili připravit plán na jednu modelovou čtenář-

skou dílnu, kterou pak prezentovali před ostatními kolegy. 

Po tomto školení následovala příprava Tematického plánu pro deset čtenářských dílen 

na jeden ročník a podrobné rozpracování každé dílny na časovou dotaci 45 minut. Praktické 

ověření v jednotlivých ročnících pak probíhalo ve dvou etapách. Šest čtenářských dílen bylo 

odučeno do konce loňského kalendářního roku a zbývající dílny byly odučeny během prvních 

měsíců po novém roce. U věkové skupiny žáků druhých ročníků se učitelé především snažili, 

aby jejich žáci získali základní čtenářské dovednosti a vybudovali si celoživotní vztah k četbě. 

Soustředili se především na elementární literární pojmy a čtenářskou dovednost. V jedné třídě 

z třetích ročníků probíhaly čtenářské dílny již od předchozího školního roku. Proto pro žáky 

této třídy metody shrnování, předvídání, dokončení příběhu nebo vyjádření vlastního názoru 

k ději nebyly ničím novým a projekt byl pro ně obohacením o další nové metody práce s knihou 

nebo textem. 

Od čtvrtých ročníků výše, kde čtenářské dovednosti mezi jednotlivými žáky již bývají 

téměř vyrovnané, se učitelé shodli, že čtenářské dílny velice obohatily hodiny literární výchovy.  

Žáci o knihách mezi sebou diskutovali nejen při vyučování, ale i o přestávkách, doporučovali 

a doporučují si vzájemně, co si ten druhý má přečíst, prezentují, co se jim na přečteném textu 

líbilo a nelíbilo, zvládají lépe formulovat své názory. 

Čtenářská gramotnost a tím i spojená práce s textem se začala prolínat i do ostatních 

předmětů jak na prvním, tak i na druhém stupni školy. Právě zde se propojovala například s dě-

jepisem, zeměpisem, slohovou výukou,  mluvnickým učivem a také s výchovami.  Do výuky 

se tak podařilo začlenit jednotlivá průřezová témata. 

V průběhu dílen se vyučující nesetkali s negativním ohlasem ze strany žáků. Naopak 

byli smutní, že si knihu nemohou půjčit domů a dočíst co nejdříve a že musí čekat několik dní 

na pokračování, nebo dokonce že příště musí pracovat s jiným titulem. Toto zjištění vypovídá 

o kladném přínosu celého projektu. Bohužel to také vypovídá o tom, že mnozí žáci doma nečtou 

z různých důvodů (lenost, pohodlnost, malá motivace ze strany rodičů, nevyhovující či chybě-

jící literatura). Když jim byla ale ve škole předložena zajímavá kniha, jejich zájem byl velký. 

Nenašel se ani jeden žák, který by pracoval s nechutí. 

Projekt vzbudil hlavně u starších žáků celkový zájem o školní knihovnu, zvláště pak 

o nové tituly zakoupené v rámci projektu. Na výběru knih se podíleli samotní žáci, vyučující 

pak byli jejich průvodci a rádci ve chvíli, kdy si žák při volbě knihy nevěděl rady. 

Na prvním stupni se pro příští školní rok plánuje zavést prvostupňovou školní knihovnu 

s pravidelnou výpůjční dobou pro žáky i učitele, aby knihy zakoupené pro tento projekt našly i 

nadále své uplatnění a vznikla tak pro žáky snadná dostupnost ke psané formě literárního díla. 
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V rámci Výzvy č.57 OPVK odjelo v listopadu 2015 čtyřicet žáků naší školy na jazykově 

poznávací zájezd  do Velké Británie. V rámci pobytu žáci navštívili Margate, kde také byli 

ubytováni v motelu. Během pobytu ve Velké Británii poznali také Canterbury a Londýn. 

V hlavním městě absolvovali 9 hodin výuky s anglickými lektory. Všichni žáci zájezd hodnotili 

jako velký zážitek. Věříme, že do Británie společně znovu vyrazíme na jaře 2017. 

 

 

N. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE 

VZDĚLÁVÁNÍ  

SPOLUPRÁCE SE ZŘIZOVATELEM ŠKOLY 

Vztah mezi školou a jejím zřizovatelem, Městem Brandýs n. L. – St. Boleslav, lze bez 

nadsázky označit za velmi dobrý a přínosný. Všechny schůzky mezi ředitelem školy a panem 

místostarostou Mgr. Petrem Kváčou byly ve znamení vzájemné informovanosti o aktuálních 

pedagogických i provozních záležitostech. Město dle svých možností školu podporuje – vedle 

příspěvku na provoz umožňuje škole realizovat doplňkovou činnost a využívat získané finanční 

prostředky z této aktivity na posílení hlavní činnosti. Několikrát jsme spolu diskutovali o nut-

nosti rekonstrukce prostorů bývalé restaurace a o potřebě školy vlastnit tělocvičnu, která by 

odpovídala potřebám školy a umožnila naplňovat ŠVP v oblasti tělesné výchovy.    

 

SPOLUPRÁCE S ODBOREM ŠKOLSTVÍ  

Odbor školství pod vedením PhDr. Anny Rytířové Veselé představuje pro školu kvalit-

ního a vstřícného partnera při řešení nejrůznějších rozpočtových, výkazových a dalších povin-

ností školy. Obrovským přínosem pro školu je fungování odboru školství jako dobrovolného 

poskytovatele všech důležitých informací, materiálů a odkazů, jimiž ve značné míře usnadňuje 

škole orientaci ve školské legislativě, upozorňuje na dodržování termínů vypracování a ode-

vzdání příslušné pedagogické dokumentace apod. Spolupráce školy s odborem školství měla 

velmi dobrou úroveň.    

SPOLUPRÁCE SE ŠKOLSKOU RADOU 

V říjnu 2015 se konaly dílčí volby, v nichž byli do školské rady zvoleni zástupci zákon-

ných zástupců žáků (pí Petra Tomlová, p. Jiří Černý). Krátce po uskutečněných volbách se celá 

školská rada sešla i s ředitelem školy a vzájemně se seznámili se svými představami možných 

forem spolupráce. V průběhu roku členové školské rady schvalovali ředitelem školy předklá-

dané dokumenty (výroční zprávu o činnosti školy, školní řád).  

SPOLUPRÁCE S RODIČI ŽÁKŮ 

Přestože můžeme školní rok 2015/2016 celkově hodnotit z pohledu kvality spolupráce 

rodičů se školou jako velmi dobrý, v individuálních případech - napříč oběma stupni – jsme 

se potýkali s různými nešvary – od pasivního přístupu rodičů k vyvíjeným aktivitám školy, 

přes nedostatečný zájem o dosahované výsledky jejich dětí, až po nekritické omlouvání nej-

různějších prohřešků proti školnímu řádu (záškoláctví, vandalizmus, neplnění školních povin-

ností).    

SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKOU PORADNOU, POLICIÍ ČR, 

SOCIÁLNÍM ODBOREM – ODDĚLENÍM SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DÍTĚTE 

(OSPOD)   

Se všemi výše uvedenými partnery spolupracovala škola zcela standardním způsobem. 

Nadstandardně byl při některých jednáních využit taktéž školní psycholog. 
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 O. SPECIFICKÉ AKTIVITY, AKCE A UDÁLOSTI ŠKOLNÍHO ROKU  

 

Cesta za pokladem – 29. únor  -  Den navíc 

Na pondělí 29. února připravili žáci 9.A za podpory i části 9.B   Cestu za pokladem 

pro děti z prvních tříd. Za doprovodu Pirátek děti ve skupinkách plnily  zábavné výukové 

úkoly z češtiny, matematiky, prvouky i angličtiny a na závěr společně našly  sladký poklad.  

Prvňáčci si Cestu za pokladem moc užili a deváťáci prokázali schopnost  vymyslet a  zodpo-

vědně zrealizovat celou akci. Možná tak i založili novou tradici vzájemného propojení nej-

mladších a nejstarších žáků školy. 

 
 

 

 

 

 

 
Kompletní modernizací prošel kabinet cizích jazyků 
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Také učitelé prvního stupně získali zcela nové zázemí 

Od 1. července je součástí naší školy jídelna – výdejna stravy ve Staré Boleslavi. 
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PŘÍLOHY 
Příloha č. 1 

 

Výroční zpráva o činnosti žákovské rady ve školním roce 2015-16: 
 

Žákovská rada je na naší škole orgánem, který pracuje již dlouhodobě, dosahuje dobrých vý-

sledků a zapojuje do aktivní činnosti žáky 4. – 9. tříd. Schází se pravidelně 1x za týden – ve 

čtvrtek od 14 hodin v učebně č. 41. Žáci 1. stupně se s nadšením účastnili všech akcí, zapojovali 

se do diskuse, navrhovali možná řešení a pomáhali při všech činnostech. Výborně spolupraco-

vali žáci 1. i 2. stupně v rámci žákovské rady. Letošní spolupráce byla na slušné úrovni (pouze 

6.C se práce neúčastní vůbec). Zájem o zapojení do veřejného života je nutno podporovat a 

ocenit. Snažili jsme se i nadále řešit jeden z největších problémů - přenos informací k pedago-

gům, ostatním pracovníkům školy i mezi ostatní žáky. V některých třídách se přenos daří velmi 

úspěšně – většinou je však nutná podpora od třídních učitelů – u menšiny informace zůstávají 

pouze u členů žákovské rady. Do vedení žákovské rady byl zvolen Ondřej Malina z 9.A, a jako 

zástupce Tereza Šajnová a Markéta Dietlová z 8.B.    

 

Akce, které jsme uskutečnili: 

Volba prezidenta žákovské rady: ujasnění plánovaných akcí 

Mikuláš na škole: (spolupráce s třídními učiteli, spolupráce 9. tříd, pozvání na Pouť k Betlému, 

příprava vystoupení) –  Mikuláš zavítal také do MŠ a do přípravných tříd 

Vánoční jarmark města: výrobky určené k prodeji a vlastní účast na jarmarku 

Pouť k Betlému: vystoupení pro žáky naší školy i rodiče v místním kině 

Pomoc při Dnu otevřených dveří 

Pomoc při zápisu do 1. tříd 

Řešení problematiky třídění odpadů a hledání lepšího řešení třídění  

Sběr papíru: celoškolní akce 2 x za rok, vyhodnocení nejlepších tříd a sběračů 

Nákup tašek na plastový odpad a převzetí odpovědnosti členů ŽR za třídění 

Návštěva skládky v Benátkách nad Jizerou 

Příprava na Den Země: společné akce s městem – účast na ekokonferenci, úklid okolí školy a 

lesoparku Houštka 

Cena starosty: oceněni O. Malina, V. Lučan 

Příprava na Den dětí: (pravidla, výběr členů stanovišť, obsah stanovišť, odpovědnost členů žá-

kovské rady)  

Příprava stanovišť na Den dětí pro žáky 2.stupně: Sokolské hřiště 

Den dětí v Panské zahradě: 2.6., 130 žáků 2. stupně + 30 žáků 1. stupně pro 350 žáků 1. stupně, 

50 stanovišť 

Prezentace činnosti a úspěšných akcí školy: 15.6.2016 – vernisáž v Kočárovně 

Příprava na Den deváťáků: rozloučení, zpívání, poděkování, účast žáků celého 2. stupně – Bran-

dýské kino  

Závěrečná diskotéka 

Den deváťáků: 28.6. –  prostory kina a zámku 

Volejbalový turnaj: 29.6. – žáci 8. a 9. ročníků, zápas vítězného družstva s družstvem učitelů 

Poděkování odcházejícím členům žákovské rady: 9. ročník a 5. ročník 

 

Pomoc a aktivní spoluúčast na činnostech žákovské rady z řad učitelů – I. Elsnerová, M. Pavel-

ková, V. Jakubová, M. Hliněnská, M. Marková, J. Rychová, J. Jarý, V. Mareš, J. Vitvar  

 

Zapsali: I. Elsnerová, J. Vitvar, O. Malina 
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Příloha č. 2 
 

 

Výzva OPVK č. 56 

 
Číslo Prioritní osy:      1. Počáteční vzdělávání 

Oblast podpory:           1.1 

Příjemce:                  Základní škola a Mateřská škola Brandýs n.L.- St. Bole-

slav Palachova 337 

Název projektu: Rozvoj čtenářství, podpora výuky CJ, M, PŘV předm 

Registrační číslo pro-

jektu: 
CZ.1.07/1.1.00/56.0338 

  

Dne 9. 4. 2015 byla MŠMT vyhlášena výzva z Operačního programu Vzdělávání pro kon-

kurenceschopnost, která umožňovala školám získat snadno a rychle peníze na rozvoj čtenář-

ství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodověd-

ných a technických oborů. 

Naše škola využila tuto výzvu, vybrali jsme si (červeně vyznačené) šablony klíčových ak-

tivit a požádali jsme o dotaci:  

1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti 

2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele (realizován již v minulosti) 

3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a 

technických předmětů v zahraničí 

4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky 

Naše žádost byla MŠMT schválena a dostali jsme finanční prostředky na námi vybrané aktivity. 

Termín realizace těchto šablon byl stanoven na období od července do prosince roku 2015. 
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Ad. 1.) Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti 

3 šablony,  

náklady na jednu klíčovou aktivitu 56 756,- Kč, celkové náklady 170 268,- Kč 

„Škola finanční prostředky této šablony klíčové aktivity využije pro zavedení Čtenářských dílen 

ve dvou ročnících po celou dobu trvání projektu. Podmínkou pro realizaci klíčové aktivity je 

nákup nejméně 100 kusů knih v papírové podobě (nejedná se o učebnice; jednotlivé tituly lze 

nakoupit vícekrát), které svým charakterem budou odpovídat čtenářskému zájmu a věku žáků 

podpořených formou Čtenářských dílen.“ 

 

Vlastní realizace šablony 1 

Do této výzvy se zapojilo celkem 15 pedagogů 1. i 2. stupně, kteří absolvovali vzdělávací akci 

„Čtenářské dílny“, sestavili tematické plány pro jednotlivé ročníky a zároveň tyto čtenářské 

dílny zrealizovali v rámci výuky českého jazyka. Velkým přínosem je, že jsme si v  rámci vý-

zvy doplnili žákovskou knihovnu nákupem cca 775 knih.  

Finanční dotace byla určena právě na nákup literatury a na vzdělávání pedagogů. 

 

Pedagogové zapojeni do šablony č. 1: 

2. a 3. ročník    
PaedDr. Olga Kváčová, Mgr. Olga Medová, Mgr. Martina Dlouhá, Mgr. Iveta Nováková, Mgr. 

Miroslava Šplíchalová, Mgr. Jana Šestáková, Mgr. Gabriela Jedličková 

4. a 5. ročník    

Mgr. Martina Hliněnská, PaedDr. Vratislav Pavlík, Mgr. Michaela Pavelková, Mgr. Marie Ďu-

rišová, Mgr. Veronika Pánková 

6. a 7. ročník   

Mgr. Jaroslava Rychová, Mgr. Kateřina Beránková, Mgr. Ida Elsnerová, Mgr. Martina Hliněn-

ská, PaedDr. Vratislav Pavlík 
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Ad. 3) Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a 

technických předmětů v zahraničí zaměřená na profesní rozvoj pedagogů cizích jazyků, ma-

tematiky, přírodovědných a technických předmětů a na předávání zkušeností mezi školami 

4 šablony,  

náklady na jednu klíčovou aktivitu 42 158,- Kč, celkové náklady 168 632,- Kč 

 

Vlastní realizace šablony č. 3 

V posledním listopadovém týdnu se 2 pedagogové naší školy – Mgr. Ivana Pokorná (matema-

tika) a Bc. Radek Vopršálek (počítače, tělesná výchova) vypravili na Slovensko, do Základní 

školy  Nemocničná v Považské Bystrici. Stáž se zaměřila hlavně na předměty matematika a 

informatika (16 hodin) a dále na tělesnou výchovu (4 hodiny). Celkově měla stáž velký přínos. 

Je velice dobré porovnat materiální vybavení, styly učení a celkově edukační proces v jiném 

prostředí. 

 

 

 

Ad. 4) Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky 

3 šablony,  

náklady na jednu klíčovou aktivitu 138 430,- Kč, celkové náklady 415 290,- Kč 

„Krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v zahraničí pro žáky v délce trvání minimálně 5 ka-

lendářních dní včetně cesty. Žáci absolvují jazykovou výuku v rozsahu nejméně 9 vyučovacích 

hodin za celý pobyt a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa.“ 
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Vlastní realizace šablony č. 4  

V týdnu od 14. do 20. listopadu 2015 pořádala ZŠ a MŠ Palachova zájezd do Anglie pro 8. a 9. 

třídy. Ubytování bylo zajištěno v přímořském městečku Margate. Prvním výletem se stala ce-

lodenní návštěva Londýna. Při příjezdu nás pozdravilo Londýnské Oko (London Eye), které 

umožňuje prohlédnout si Londýn z ptačí perspektivy. My jsme zamířili do strašidelného inter-

aktivního muzea London Dungeon, kde nás průvodci vtáhli do temného anglického podsvětí. 

Měli jsme možnost si na vlastní kůži vyzkoušet, jak se žilo v úzkých uličkách Londýna v do-

bách Jacka Rozparovače, nebo stanout před soudem a být odsouzeni za krádež. Byl to zážitek, 

na který se nezapomíná. Následovala procházka po Londýně a výklad zkušeného průvodce, 

který nás seznámil s Big Benem, ukázal nám Buckinghamský palác, povyprávěl o historii krá-

lovské rodiny a nechal nás nahlédnout do Národní galerie. Den jsme zakončili plavbou po 

Temži a poslední zastávkou byl tzv. nultý poledník v Greenwichi. Další dva dny jsme strávili 

v Canterbury. Dopoledne byla věnována výuce v jazykové škole Sv. Petra, kde nám britští uči-

telé připravili více či méně skvělé hodiny. Odpoledne následovala procházka městem a nákupy 

a další den katedrála a historické památky v Canterbury. V den odjezdu jsme navštívili galerii 

v Margate, posbírali kamínky a mušle na pláži, rozloučili se s racky a doplnili dárky pro naše 

blízké doma. Odjížděli jsme za pravého britského počasí, pršelo jako z konve. Týden v Anglii 

uběhl sice rychle, ale o to víc jsme si vše užili. Žákyně 8.B (M. Dietlová, A. Dolečková, B. 

Dohová) 

Za pedagogy se tohoto jazykově-vzdělávacího pobytu zúčastnili Mgr. Veronika Jakubová, Mgr. 

Vendula Boháčová, Mgr. Jana Chlebounová, Ing. Jaroslav Vitvar. Cestovní služby pro naši 

školu zajistila CK  Prášek. 
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Příloha č. 3 

 

Výzva OPVK č. 57 

 
Číslo Prioritní osy:      1. Počáteční vzdělávání 

Oblast podpory:           1.1 

Příjemce:                  Základní škola a Mateřská škola Brandýs n.L.- St. Bole-

slav Palachova 337 

Název projektu:  

Registrační číslo pro-

jektu: CZ.1.07/1.1.00/57.1180 

  

Dne 15. 7. 2015 byla MŠMT vyhlášena výzva z Operačního programu Vzdělávání pro kon-

kurenceschopnost, která umožňovala školám získat snadno a rychle peníze na rozvoj technic-

kých dovedností a na rozvoj výuky anglického/německého/francouzského jazyka formou blen-

ded learningu. 

Naše škola využila tuto výzvu, vybrali jsme si šablonu č. 4 - Rozvoj individuálních ústních 

komunikačních dovedností žáků v anglickém/německém/francouzském jazyce formou 

blended learningu a požádali jsme o dotaci.  

Naše žádost byla MŠMT schválena a dostali jsme finanční prostředky na námi vybrané aktivity. 

Termín realizace této šablony byl stanoven na období od září do prosince roku 2015. 

 

Náklady na jednu klíčovou aktivitu 49 860,- Kč, celkové náklady 299 160,- Kč. 

 

Vlastní realizace 

Hlavní motivací k realizaci této šablony byla především možnost individuálně podpořit ústní 

komunikační dovednosti žáků v anglickém jazyce formou blended learningu a také možnost 

osvojení si nových metodických postupů pro vyučující anglického jazyka. V rámci povinných 

hodin anglického jazyka nemají žáci dostatečný prostor procvičovat své komunikační doved-

nosti, proto se forma blended learningu zařazená do hodin, ale především pro domácí přípravu, 

jevila jako ideální. Z obdržené dotace jsme získali přístup k výukovému softwaru společnosti 

Online jazyky pro 120 žáků, metodickou podporu a výukové materiály pro vyučující zapojené 

do projektu. Ze zbylých finančních prostředků jsme zaplatili práci projektového manažera a 

odměny vyučujících za zavádění inovativních metod výuky. Do projektu byli zapojeni všichni 

zájemci od 4. do 9. tříd. Ti získali přístup do výukového softwaru, jejich vyučující anglického 

jazyka část jedné hodiny týdně věnovali právě probíranému tématu ve výukovém softwaru a v 

kontrolním rozhraní sledovali pokroky zapojených žáků. Vlastní procvičování pak bylo sou-

částí domácí přípravy žáků. Hlavní přínos spatřujeme v možnosti individualizace výuky dle 

tempa každého žáka, v rozvoji komunikačních dovedností žáků a v získání výukových materi-

álů a nových metodických postupů pro vyučující. 
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Pedagogové zapojení do šablony č. 4: 

Mgr. Veronika Jakubová, Mgr. Vendula Boháčová, Mgr. Jana Chlebounová,  

Ing. Ana Maria Pardo, Mgr. Kateřina Jansová, Mgr. Klára Černá, Mgr. Kateřina Ďurišová 

 

 

 

 


