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Výroční zprávu vypracoval ředitel školy Mgr. Josef Jarý, dle § 10 zákona č. 561/2004 Sb.(škol-
ský zákon) v platném znění a dle § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti 
dlouhodobých záměrů a  výročních zpráv ve znění pozdějších předpisů. 
Výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne 7.10.2020 a schválena Školskou ra-
dou Základní školy Palachova Brandýs n. L. dne 23.11.2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poděkování patří všem kolegyním a kolegům, kteří na obsahu výroční zprávy participo-
vali zpracováním a odevzdáním dílčích podkladů a příspěvků.  
 
  



 

Strana 3 (celkem 40) 

ÚVODNÍ SLOVO 
 

 Vážení čtenáři, 

  

 školní rok 2019/2020 se právě stal minulostí. Byl to rok zcela výjimečný, na který se 
v budoucnu bude ještě dlouho a dlouho vzpomínat. Rok, který ovlivnil miliardy lidi po celém 
světě, který zacloumal světovou ekonomikou a který ukázal, jak snadno může být člověk zra-
nitelný. 

 Dovolte mi proto úvodem, ještě než se začtete do výroční zprávy naší školy, malé za-
myšlení. Takovou malou rekapitulaci posledních dvanácti měsíců, jak jsem je ve škole viděl já. 

 Začněme od začátku. Po úspěšně zvládnuté kontrole České školní inspekce ke konci 
předchozího školního roku jsem doufal, že by se letošní školní rok mohl nést v klidném a po-
hodovém duchu. Ještě před jeho vlastním zahájením jsem však byl ze svého snu drsně probu-
zen. Nad školní jídelnou začala plánovaná přístavba, což je výborné. Ačkoli jsem opakovaně 
žádal, aby se začalo s pracemi hned na počátku prázdnin, nebyl jsem vyslyšen. Byla tu jen 
spousta důvodů, proč to nejde. Vlastní stavba tak započala až v polovině srpna. Nevadí. Pří-
stavbu nutně potřebujeme, snad to zvládneme. Navíc mě všichni ujistili, že stavba chod školy 
vůbec nijak neomezí. Tedy s výjimkou venkovního hřiště, z něhož se na následující rok stane 
staveniště. Sliby, chyby. Ještě ani nezačala vrčet míchačka a už tu bylo první drastické omezení. 
Z nepochopitelných důvodů došlo k uzavření více než třetiny školní jídelny. Nic nepomohly 
mé námitky, že to takto není možné, že existují technologie, díky nimž by ke zmenšení jídelny 
na celé dva měsíce vůbec nemuselo dojít. Nezájem. Odnesli to především studenti gymnázia, 
kteří se chodí do naší školní jídelny stravovat. Jednoduše na ně nezbyl prostor. Museli přicházet 
až po 14. hodině, kdy naši žáci již byli naobědváni. 

 Podzimní měsíce byly relativně klidné. Párkrát nám sice díky stavbě do jídelny zateklo, 
ale nejhorší potopy nás teprve čekaly. Na konci října se z jídelny odstranilo bednění a celá škola 
konečně mohla začít fungovat na 100 %. Ne dlouho. 

 Před Vánoci se v mediích začalo poměrně dost často hovořit o „nějaké“ virové nemoci, 
která řádí v Číně. Všichni situaci v Asii vnímali, ale nikdo neřešil. Nikoho nenapadlo, že za dva 
až tři měsíce budeme tomuto čelit i my v Evropě, že české školy po 31 letech (v roce 1979 byly 

uhelné prázdniny, vzpomínám na teploty kolem -25C) budou opět uzavřeny. 

 V předvánoční době se také poprvé objevila ve městě zpráva, že se naše mateřská škola 
bude rušit. Došlo k poměrně emotivním jednáním o termínu ukončení její činnosti, které nako-
nec vyřešilo výše zmiňované virové onemocnění, jenž vědci označili jako Covid-19. 

 Po Vánocích ve škole začala veliká nemocnost. Byly dny, kdy chybělo i více než 30% 
žáků a zaměstnanců. V některých třídách bylo např. jen osm žáků z 28. Téměř všichni bojovali 
„s chřipkou“. Několikrát jsem uvažoval, že požádám krajskou hygienickou stanici o uzavření 
školy. Nakonec jsme ale výuku dotáhli až do konce února, kdy začínaly jarní prázdniny. Po 
nich jsme se do školy vrátili již jen na dva dny, protože 10. března naše vláda rozhodla o uza-
vření všech škol v celé republice, kromě škol mateřských. Důvodem tohoto opatření bylo roz-
šíření koronaviru Covid-19. Především v Itálii umíraly v té době stovky lidí denně a nikdo 
nechtěl, aby naše republika na tom byla podobně. Protože informací o Covidu-19 a o uzavření 
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škol bylo málo, tak jsme si mysleli, že se za pár dnů do tříd vrátíme. Nebylo tomu tak. Začala 
distanční výuka. 

     Z rozhodnutí zřizovatele a na základě mimořádných opatření vlády ČR s platností od 
16. 3. 2020 byl přerušen také provoz mateřských škol ve městě. Naše školka však prázdná ne-
zůstala dlouho, protože v souvislosti s nouzovým stavem, který byl vyhlášen Usnesením vlády 
České republiky ze dne 15. 3. 2020, jsme byli vybráni k vykonávání péče o děti zákonných 
zástupců, kteří jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravot-
ních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, poskytovatelů sociálních služeb, ozbrojených 
sil, orgánů veřejné moci, dále se toto rozhodnutí týká řidičů veřejné hromadné dopravy a peda-
gogických nebo nepedagogických pracovníků určených škol nebo školských zařízení, a to bez 
ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi určené školy nebo školského zařízení. Tak jsme se začali 
postupně starat o 15 dětí. Většinou předškoláků, většinou dětí zdravotníků. Děti přicházely ráno 
po sedmé hodině, domů odcházely odpoledne do 17 hodin. Pro děti jsme i vařili. V péči o ně se 
postupně střídali naši pedagogové a asistentky pedagoga. 

 Jak dny plynuly a nouzový stav se stále a stále prodlužoval, začalo být zřejmé, že mu-
síme výuku „na dálku“ zintenzivnit. Postupně jsme zkoušeli zavádět různé varianty komuni-
kace s dětmi a jejich zákonnými zástupci – od využití mailů a SMS, přes Bakaláře, narychlo 
zřízenou webovou stránkou až po videokomunikaci. Každý fungoval dle svých schopností a 
především dle svého hardwarového i softwarového vybavení. 

 Dění uvnitř budovy školy se však nezastavilo ani v době nouzového stavu. Plně jsme 
využili času a operativně se pustili do oprav, rekonstrukcí podlah, do malování a do dalších 
činností, které jsme měli naplánované jako každý rok až na hlavní prázdniny. Naprostou většinu 
jinak prázdninových akcí jsme tak letos zvládli již během měsíce dubna a května. 

 V polovině dubna proběhl pomocí internetu zápis do prvních tříd. Poprvé v historii nešli 
do školy ani zákonní zástupci, ani děti. Vše proběhlo pouze elektronicky. Místo standardních 
dvou zápisových dnů mohli rodiče tentokrát přihlašovat své děti celých deset dnů. Během nich 
nám bylo doručeno 109 nových žádostí + 25 žádostí dětí po odkladu povinné školní docházky. 
Z kapacitních důvodů jsme letos byli schopni přijmout pouze děti z naší spádové oblasti. Více 
než tři desítky dalších zájemců jsme odmítli. 

 První jiskřička naděje s návratem dětí do škol se objevila 11. 5. 2020, kdy mohli do lavic 
usednout žáci 9. ročníku. Příprava na přijímací zkoušky přilákala většinu deváťáků, ačkoli do-
cházka byla dobrovolná. Oříškem byla o čtrnáct dnů později organizace výuky pro žáky prvního 
stupně a přípravných tříd, kteří se na bázi dobrovolnosti vrátili do lavic 25. května. Protože 
zájem o znovuobnovení klasické výuky byl u nás ve škole opravdu veliký (přihlásily se nám tři 
čtvrtiny žáků I. stupně) a protože do jednotlivých místností mohlo být dle protiepidemiologic-
kého opatření společně umístěno vždy maximálně 15 dětí, museli jsme využít téměř všechny 
učebny v celé škole a zároveň do výuky zapojit nejen všechny učitele prvního stupně, ale též 
druhostupňové a všechny asistentky. Velice potěšitelné bylo, že do práce nastoupil komplet 
celý učitelský sbor. Nikdo nevyužil možnosti jakýchkoli úlev, či práce z domova. Tímto bych 
chtěl ještě jednou všem kolegyním i kolegům velice moc za jejich přístup poděkovat. 

 Mezi tím se od 18. května znovu rozjela naše mateřská školka. Čekal ji poslední měsíc 
fungování, neboť rozhodnutím zastupitelstva ze dne 8. června byla k 31. 7. 2020 zrušena. Ve 
Staré Boleslavi v průběhu roku vzniklo, nebo na podzim vznikne několik desítek nových míst 
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pro děti od 3 do 6 let. Tím bude pokryta potřeba občanů města v oblasti předškolního vzdělá-
vání. Proto může naše malinká školka s kapacitou 20 dětí skončit a udělat prostor pro zvýšení 
kapacity základní školy. Ukončení činnosti MŠ kromě jiného také znamenalo změnu zřizovací 
listiny, tj. změnu názvu školy. K poslednímu červenci tak zanikla škola s názvem Základní 
škola a Mateřská škola Brandýs n. L. – St. Boleslav Palachova 337 a od 1. srpna se objevila 
škola s názvem Základní škola Palachova Brandýs n. L. 

 Posledním v pořadí, kdo se mohl vrátit k prezenční výuce, byli žáci 6. až 8. ročníku. 
Těm to bylo zrušením vládního opatření dovoleno až 8. června. U nás ve škole ale k návratu 
bohužel vůbec nedošlo. Neměli jsme místo. Téměř všechny učebny jsme měli obsazené sku-
pinkami prvostupňových dětí. Žáci 6. až 8. ročníku tak „dochodili“ školní rok doma. Distanč-
ním způsobem se vzdělávali od 11. března až do 30. června, kdy jako všichni jejich spolužáci 
si mohli přijít alespoň pro závěrečné vysvědčení, většinou velmi pěkné. 

 Pozitivní vysvědčení však nedostane firma Konsit, a.s., která vyhrála výběrové řízení, 
na jehož základě nám celý rok přistavovala čtyři nové učebny. Už začátek, výše popsaný, nebyl 
ideální. V době vládních opatření se práce na stavbě téměř zastavily. Naprosto bezdůvodně, leč 
stále jsem byl ujišťován, že kolaudace proběhne přesně dle termínu 17. 8. 2020. Abychom od 
září mohli nové třídy i nové kabinety používat, museli jsme vypsat výběrové řízení na dodávku 
nábytku, proto byl pro nás termín ukončení prací tak důležitý. Zakázku jsme tedy vypsali s ter-
mínem dodání do 25. 8. Ó, jak jsem zase nalítl! Do konce srpna žádná kolaudace neproběhla. 
Nábytek stojí na chodbách a my čekáme.  

 Pro dokreslení úrovně stavebních prací se ještě jednou vraťme na konec dubna, kdy 
s velkou pompou bylo oznámeno, že je střecha hotová, že po asi šesti protečeních stropu do 
jídelny už nic takového nehrozí. Pak nastal jedenáctý květen. Po delší době téměř bez dešťů, 
přišel májový liják. Netrval dlouho, ale litry dešťové vody shodily (a to doslova) strop v jídelně 
a natekly i do prostorů kuchyně. Naštěstí to byla „čistá“ voda, která se dala vytřít. Ani ne po 
týdnu (20. 5.) „stavaři“ betonovali v nových učebnách podlahy. Nějakým záhadným způsobem 
jim zmizela izolace a tentokrát ne litry, ale hektolitry, ne čisté, ale chemicky pěkně upravené 
vody se valily skrze strop do jídelny i do kuchyně. Ze stropu nekapalo, ale pršelo. Marně se 
dělníci snažili vodu chytat a vynášet v kbelíkách ven. Parketová podlaha v jídelně byla zničena. 

 Přes prázdniny firma Konsit podlahu sice opravila, ale termín dokončení stavby nedo-
držela. Nový školní rok (2020/2021) tak začínáme opět jen ve starém. 

 

V Brandýse nad Labem 1. 9. 2020       Mgr. Josef Jarý 

 

 

PS. Malý dovětek. Je 30. 9. 2020. Venku již druhý den mírně prší a nám teče v novostavbě na 
chodbě ze stropu voda. O tom ale až v příští výroční zprávě.  
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Seznam zkratek: 
 
 
AP - asistent pedagoga 
 
FKSP - fond kulturních a sociálních potřeb 
 
KHS – Krajská hygienická stanice 
 
MAP – místní akční plán 
 
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 
 
ŠD - školní družina 
 
ŠJ - školní jídelna 
 
ŠMP - školní metodik prevence 
 
ŠVP - školní vzdělávací program 
 
TU - třídní učitel 
 
VZ - výroční zpráva 
 
ZŘŠ - zástupce ředitele školy 
 
ZŠ - základní škola 
 
ZZ - zákonný zástupce  
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A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 
 
 

Název školy  
do 31.7.2020 

Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. – St. Boleslav Palachova 
337 

Název školy od 1.8.2020 Základní škola Palachova Brandýs n. L. 

Adresa školy 
(sídlo školy, PSČ) 

Palachova 337 
250 01 Brandýs nad Labem 
– Stará Boleslav 

Telefon:     326 902 336 
E-mail:   info@fzs-palachova.cz 
WWW:   fzs-palachova.cz 
Datová schránka:  s8zv9yj 

Ředitel školy, statutární 
orgán 

Mgr. Josef Jarý 
Datum jmenování do 
funkce 

1. 3. 2016 

Typ poskytovaného 
vzdělání 

základní škola  
(1. + 2. stupeň)  

Kapacita školy 780 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 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

Zřizovatel školy  
Adresa 

Město Brandýs nad Labem  
- Stará Boleslav 
250 01 Masarykovo nám. 1 

Telefon: 326 909 140 
Datová schránka:  c5hb7xy 
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 1600 jídel 

Školní jídelna - výdejna 727 881 641 181 079 861 650 strávníků 

Počet tříd MŠ 1 Stupeň vzdělání předškolní 

Počet přípravných tříd 4 Stupeň vzdělání předškolní 

Počet ročníků ZŠ 9 Stupeň vzdělání základní 

Počet tříd ZŠ 
celkem  /  1.st + 2. st. 

30 / 17 + 13 Vyučovací jazyk český 

Počet oddělení ŠD 8 Počet zapsaných žáků 240 

Počet žáků ZŠ (30.9.) 
celkem / 1.st. + 2.st  

751  /  432 + 319 
Průměrný počet žáků ve 
třídě - celkem / 1.st. / 2.st 

25,0 / 25,4 / 24,5 

Celkový počet zaměst-
nanců školy (fyz. osoby) 

109 (z toho 97 žen) Pedagogů 74(z toho 67 žen) 
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Základní škola  (stav k 30.9.2019) 

 počet tříd počet žáků z toho dívek 

1. ročník 3 81 40 

2. ročník 3 75 35 

3. ročník 4 97 54 

4. ročník 4 105 47 

5. ročník 3 74 39 

6. ročník 4 92 46 

7. ročník 4 99 41 

8. ročník 3 75 41 

9. ročník 2 53 35 

Celkem 30 751 378 

 
 
 

Přípravné třídy  (stav k 30.9.2019) 

 počet tříd počet žáků z toho dívek 

Celkem 2 59 14 

 
 
 

Mateřská škola  (stav k 30.9.2019) 

 počet tříd počet žáků z toho dívek 

Celkem 1 20 9 

 



 

Strana 9 (celkem 40) 

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 
zřizovatele jako příspěvková organizace. Škola je zároveň fakultní školou Pedagogické fa-
kulty Univerzity Karlovy v Praze, a to na základě vydaného certifikátu a smlouvy s Pedago-
gickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. 

 Základní škola sídlí ve dvou budovách v Palachově ulici. Hlavní budova školy s učeb-
nami 1.stupně a 2. stupně se nachází v č. p. 337. Ve vedlejší budově školy (č. p, 263) je ma-
teřská škola (v 1. patře) a školní družina (přízemí a suterén). Základní škola využívá tuto bu-
dovu též na výuku informatiky, vaření a na dělené hodiny cizích jazyků. 

 Se školou je chodbou spojena školní jídelna s vlastní kuchyní (vývařovnou), kde se 
každý den vaří 1600 obědů. V areálu školy se ještě nachází travnatý prostor, který využívá 
mateřská škola jako svou zahradu. Malé venkovní hřiště, které v minulých letech sloužilo 
k pohybovým aktivitám, se letos stalo zázemím pro stavaře, kteří nám nad školní jídelnou 
přistavují čtyři nové učebny včetně veškerého zázemí – 4 kabinety a chybějící sociální zaří-
zení. 

 Vzhledem k velkému zájmu ze strany rodičů jsme otevřeli čtyři přípravné třídy. Dvě 
sídlí v přízemí naší vedlejší budovy a dvě mají letos naposledy zázemí v budově Pedagogické 
fakulty v Brandýse nad Labem (Královická ulice). 

 Poslední součástí školy je školní jídelna – výdejna ve Staré Boleslavi (Jungmannova 
ulice č.p.164). Do výdejny dovážíme z naší vývařovny 650 obědů pro žáky a zaměstnance 
Základní školy Stará Boleslav Jungmannova 164 a Základní školy Stará Boleslav Školní 291. 

 Dlouhodobým handicapem školy nadále zůstává sportovní zázemí – tělocvična (hala). 
Plnění školního vzdělávacího programu v oblasti tělesné výchovy je možné jen díky pronájmu 
prostorů v Sokolovně a bazénu Pedagogické fakulty UK. V případě příznivého počasí chodí 
žáci cvičit do Panské zahrady nebo na hřiště Sokola. Společně se zřizovatelem jsme se otázkou 
dostavby chybějící tělocvičny (haly) celý rok intenzivně zabývali. V současné době je zpra-
covaná studie. V následujícím školním roce by se měly vytvořit plány, popř. i vypsat výběrové 
řízení na zhotovitele stavby. Pokud by vše šlo podle plánu, tak bychom již v průběhu školního 
roku 2022/2023 mohli začít cvičit ve vlastním sportovním zařízení.  

 Materiální zázemí školy se každoročně zlepšuje. Vybavení tříd základní školy je vět-
šinou nové a kvalitní. Lavice i židle jsou výškově nastavitelné. Ve všech učebnách máme 
interaktivní tabule. I vybavení mateřské školy je nadstandardní. Zázemí pro pedagogy se po-
stupně inovuje. V současné době jsme již zrekonstruovali všechny kabinety. Jsou krásné, 
nové, moderní. Jediným jejich nedostatkem je to, že v nich sídlí mnohem více osob, než by 
mělo (např. v kabinetě 1. stupně má své zázemí 17 učitelek + 8 asistentek). V hlavní budově 
se o prázdninách podařilo vyměnit podlahy v dalších třech učebnách. Místo starých lety 
ztrouchnivělých prken byly podlahy opraveny pomocí OSB desek.  

 Ve škole funguje učitelská i žákovská knihovna. Základní školní vybavení si mohou 
děti koupit ve školním papírnictví. 

 Přetrvávajícím problémem školy je neustále se zvyšující počet žáků. Postupně se proto 
z odborných pracoven staly kmenové učebny. Jedinými odbornými pracovnami tak zůstaly 
pouze počítačová učebna a cvičná kuchyňka. Obě ve vedlejší budově. Půlené hodiny jsme 
schopni realizovat jen za pomoci vedlejší budovy, kam se však musí dojít přes venkovní pro-
středí. Situace s nedostatkem učeben se snad nepatrně zlepší díky přístavbě. 

 Hygienické zázemí je vzhledem k počtu žáků nedostatečné. Škola již třetím rokem 
funguje jen na základě výjimky, kterou udělila krajská hygienická stanice. Ve škole chybí 
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několik umyvadel, pisoárů i toalet. Probíhající přístavba by měla situaci s nedostatkem hygi-
enických zařízení vyřešit. 

 Ve všech učebnách mají učitelé k dispozici stolní počítače.  Naprostá většina z nich je 
propojena s interaktivní tabulí, dataprojektorem a vizualizérem. Všechny stanice jsou kabelem 
připojeny do vnitřní počítačové sítě a připojeny k vlastnímu serveru. Na něm máme umístěnu 
řadu programů. Především však Bakaláře, které používáme ke zpracování školní agendy – 
třídní knihy, omlouvání a zapisování chybějících, matrika školy. V počítačové učebně žáci vy-
užívají 24 počítačů. Počítače mají pedagogové k dispozici také v kabinetech, ve školce a v pří-
pravných třídách. I tyto jsou všechny zapojeny do vnitřní sítě. Celá škola je na internet připo-
jena bezdrátově. 

 V rámci doplňkové činnosti hojně využíváme školní jídelnu. Vaříme obědy pro seniory 
i pro mnoho dalších subjektů. Prostory pronajímáme na taneční kurzy, plesy, nedělní čaje a 
další kulturní a společenské akce. Při nich bývá otevřen kiosek. Ve druhém pololetí letošního 
školního roku se díky omezení provozu způsobeného uzavřením škol a školských zařízení 
z důvodu pandemie Covid-19 žádné plesy, taneční a podobné akce nekonaly. 

 

 Základní škola poskytuje základní vzdělávání podle školního vzdělávacího programu 
Škola pro život. Škola zatím nebyla nijak úzce profilována (rozšířená výuka apod.). To by se 
ale od následujícího školního roku mělo změnit. Intenzivně pracujeme na zřízení třídy s roz-
šířenou výukou matematiky. Nejprve zkusíme vytvořit takovou třídu na druhém stupni (6.roč-
ník). Pokud by se to osvědčilo a byl by zájem ze strany žáků a jejich zákonných zástupců, je 
možné zřídit takovou třídu již na prvním stupni. 

Kromě toho máme několik specifik, 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; hojně vy-
užíváme institutu asistenta pedagoga (v letošním roce u nás působilo 10 asistentek peda-
goga), pro žáky vypracováváme – za součinnosti třídního učitele a ostatních vyučujících, 
výchovného poradce, pedagogicko-psychologické poradny a rodičů - individuální vzdělá-
vací plány, popř. plány pedagogické podpory. S dětmi pracuje i speciální pedagožka. 

 Velikou pomoc handicapovaným dětem nejen z Brandýsa, ale i ze širokého okolí, v jejich 
přípravě před vstupem do první třídy vykonávají učitelky přípravných tříd. 

 V souvislosti s moderními trendy ve výuce se zaměřujeme na efektivní pravidelné využí-
vání prezentační techniky (včetně interaktivních tabulí, hlasovacího zařízení, vizualizérů 
a interaktivních učebnic). 

 Žákům nabízíme pestrou nabídku zájmových kroužků - dětský pěvecký sbor, divadelní 
studio Větrník, dětský soubor zobcových fléten Veselá píšťalka, pohybové hry, keramický 
kroužek, počítačový kroužek, výtvarný kroužek, šachový kroužek, vaření, tvořivé dílny a 
kroužek filmové tvorby. Letos z důvodu pandemie Covid-19 pouze v prvním pololetí. 

 V dubnu měly proběhnout přijímací zkoušky do matematické třídy, kterou se chystáme 
nově otevřít od září 2020 pro žáky šestého ročníku. Zkoušky se sice nakonec konat ne-
mohly, přesto  jsme přijali do matematické třídy 28 zájemců.  
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ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 
 

Ve všech ročnících prvního i druhého stupně základní školy jsme učili podle vlastního 
školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem „ŠKOLA PRO ŽIVOT“. 
Tento ŠVP zůstal od předchozího roku v nezměněné podobě. ŠVP dává prostor pro kvalitní a 
komplexní výchovně vzdělávací proces s důrazem na individuální přístup k žákům. Koordi-
nátoři ŠVP obou stupňů školy se navzájem informují o svých činnostech s cílem o přesah 
obsahu učiva a jeho kontinuity. 

Plnění všech ŠVP bylo na jaře po plošném uzavření všech škol v celé České republice 
mnohem složitější. Místo klasické docházky dětí do školy jsme vedli distanční vzdělávání. 
Z tohoto důvodu jsme museli učivo částečně redukovat. 

Mateřská škola učí podle výchovně vzdělávacího programu - ŠVP PV s názvem „Ať 
jsi kluk anebo holka, vítá tě tu naše školka“. I tento ŠVP zůstal beze změn oproti předchozím 
rokům. Při práci preferujeme rodinnou a klidnou atmosféru, individuální přístup a osobní kon-
takt. 

Přípravné třídy pracují již několik let podle Školního vzdělávacího programu s ná-
zvem „Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok“, jenž je zpracován dle ŠVP přípravných 
tříd. Žákům přípravných tříd je věnována intenzivní individuální péče. Kromě čtyř učitelek 
s dětmi pracovala též asistentka pedagoga. 

Školní družina používala pro svou činnost Školní vzdělávací program školní družiny 
s mottem: „S kamarády je svět jednodušší a veselejší“. 

 
 

 

ŠKOLSKÁ RADA (ŠR) 
 
 Školská rada funguje ve škole od roku 2005. V průběhu letošního školního roku se 
konaly volby do školské rady z řad pedagogických pracovníků. Také zřizovatel měl za povin-
nost jmenovat své dva zástupce, neboť předchozím dvěma končil v únoru mandát. 
 Volby pedagogických pracovníků se vzhledem k uzavření škol konaly elektronicky. 
Pedagogové na konci dubna vybírali z pětice kandidátů. Nejvíce hlasů získal Mgr. Vít Mareš 
(členem byl již v minulém volebním období) a Ing. Adéla Ambrožová. 
 Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav jako zřizovatel jmenoval do naší školské 
rady stejné členky, které tuto funkci vykonávaly již v minulých letech – Ing. Zdeňku Hajleko-
vou a Mgr. Věru Krajíčkovou. 
  
Nově vytvořená školská rada pracuje ve složení: 
 
zástupci za rodiče:   Bc. Petra Pospíšilová 
    Klára Růžičková 
zástupci za pedagogy:  Ing. Adéla Ambrožová 
    Mgr. Vít Mareš 
zástupci za zřizovatele: Ing. Zdeňka Hajleková 
    Mgr. Věra Krajíčková 
 
Předsedkyní školské rady byla Mgr. Věra Krajíčková.  
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ŽÁKOVSKÁ RADA (ŽR) 
 
 Žákovská rada, která pracuje při škole, je po právní stránce občanské sdružení. Je part-
nerem vedení školy a zastupuje v tomto vztahu zájmy žáků školy. Tvoří ji vybraní či zvolení 
zástupci jednotlivých tříd 4. – 9. ročníku požívající důvěru ostatních spolužáků. V čele ŽR 
stojí prezident volený na jeden školní rok ze zástupců jednotlivých tříd. Patronát nad ŽR držela 
Mgr. Ida Elsnerová. 
 Informace o aktivitách ŽR ve školním roce 2019/2020 jsou přílohou č. 1 této výroční 
zprávy. 
 
 
 
METODICKÉ ORGÁNY 
 
Ve školním roce 2019/2020 fungovaly tyto metodické orgány školy:  
 
1.stupeň: Metodické sdružení (MS)  

– vedoucí: Mgr. Věra Volfová, členové: všichni pedagogové 1. stupně  
2. stupeň: Předmětové komise (PK):  
 

Předmětová komise Vedoucí PK  

Český jazyk a literatura  Mgr. J. Rychová 

Cizí jazyk  (Aj, Frj, Nj, Rj, Špj)  PaedDr. V. Pavlík  

Matematika, Práce s počítačem Mgr. I. Pokorná  

Dějepis, Výchova k občanství, Člověk a svět práce  Mgr. K. Beránková  

Přírodní vědy (Fy, Ch, Př, Ze)  Ing. J. Vitvar 

Tělesná výchova, Výchova ke zdraví  PhDr. K. Bartoňová  

Hudební a výtvarná výchova D. Linhartová, dipl.um. 
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ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ 
 

O žáky, kteří během roku potřebovali odbornou pomoc v oblasti vzdělávání či vý-
chovy, se ve škole starala výchovná poradkyně, metodičky prevence a speciální pedagožka.  

 
 
Výchovná poradkyně Mgr. Martina Hliněnská 

 

- konzultační hodiny pro rodiče, žáky i kolegy nejsou pevně stanoveny, vše záleží na domluvě   

- sestavila a průběžně aktualizovala tabulku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vyu-
čující vytvořili na základě zpráv z PPP individuální vzdělávací plány 

- vyučující po konzultaci s výchovnou poradkyní tvoří pro žáky, kteří to potřebují nebo mají 
doporučeno z PPP, plán pedagogické podpory 

- často konzultuje telefonicky a mailem problémy s pracovníky PPP, především konzultuje 
stanovení podpůrných opatření pro jednotlivé žáky, spolupracuje s pracovníky OSPODu 

- žáci 9. ročníků navštívili přehlídku středních škol Schola Pragensis 29.11.2019 

- 11.12.2019 se uskutečnila ve školní jídelně přehlídka středních škol pro žáky a jejich zá-
konné zástupce –střední školy z Prahy a Středočeského kraje 

- prostřednictvím nástěnky i osobně poskytuje informace k volbě povolání  

- v případě potřeby spolupracuje s metodičkami prevence a se speciální pedagožkou 

- řeší výchovné problémy spolu s třídními učiteli, ŘŠ, ZŘŠ operativně – proběhlo několik jed-
nání s rodiči, výchovných komisí; nejčastějšími problémy je časté zapomínání pomůcek a ne-
připravenost na vyučování, špatná pracovní morálka, nevhodné a neslušné chování při vyučo-
vání i o přestávkách, několikrát jsme řešili i nevhodné (vyostřené) vztahy mezi spolužáky a 
neomluvenou absenci 

 
 
Speciální pedagožka PhDr. Hana Dvořáková a Mgr. Petra Zavoralová 
 

 Vzhledem velkému nárůstu počtu žáků, kterým pedagogicko - psychologická poradna 
předepsala nápravu pomocí předmětů speciálně pedagogické péče, jsme v tomto školním roce 
zaměstnávali na pozici speciální pedagožka dvě pracovnice – PhDr. Hanu Dvořákovou a 
Mgr. Petru Zavoralovou. Obě dohromady poskytovaly podporu v rozsahu 16 hodin přímé vy-
učovací povinnosti týdně.   

 Náprava probíhala u více než 25 dětí. V dopoledních hodinách docházely děti na ná-
pravu buď individuálně, nebo v počtu dvou. Na žádost zákonných zástupců  probíhaly některé 
nápravy i v odpoledních hodinách s jejich přítomností.    
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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. 

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 2020 - 2021  

 Naše mateřská škola byla nejmenší mateřskou školou ve městě. Podle zřizovací listiny 
byla určena pro děti zaměstnanců příspěvkových organizací zřízených městem Brandýs nad 
Labem – Stará Boleslav a dětem zaměstnanců MÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.  
Zápisy dětí pro školní rok 2020 / 2021 se nekonaly. Důvodem bylo plánované ukončení naší 
mateřské školy, neboť ve Staré Boleslavi se jedna MŠ s kapacitou 52 míst dostavěla a další 
s kapacitou 96 míst se má během podzimu 2020 dostavět. Tím bude potřebná kapacita před-
školního vzdělávání  v našem dvojměstí pokryta.  
 
Přijaté děti: 0 
Děti odcházející do ZŠ: 5 
Děti odcházející do nultého ročníku: 0 
Děti odcházející do jiné MŠ: 15 
  
 

3. Využití poradenských služeb pro MŠ 

 - spolupráce se speciálním pedagogem a logopedem 
- spolupráce s dětským lékařem 
- s PPP Hloubětín  
- dětským psychologem  
  

4. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery 

- návštěva vyučování v 1. třídě 
- oslava narozenin  
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- 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, čtení s babičkou ve spolupráci s MÚ Brandýs n.L./. 
 

5. Údaje o mimoškolních aktivitách 

Formy identifikace dětí se školkou: 
společné akce – vystoupení pro rodiče 
další aktivity školy (např. kulturní, sportovní a společenské akce, organizování zájmové  
činnost, webové stránky, školka v přírodě, atd.)   
Kulturní akce školky - divadelní představení, knihovna, kino, muzeum 
Klíček – environmentální výchova 
Halloween – tanec v maskách, kresba na obličej 
Mikulášská nadílka – spolupráce se školou, organizováno částečně dětmi ze ZŠ Palachova 
Vánoční vystoupení – laděné k atmosféře Vánoc, dárečky pro rodiče 
Karnevalový rej – tanec v maskách, plnění úkolů 
Den dětí  - Z pohádky do pohádky 
Vzhledem situaci s COVID-19 byla letos většina akcí zrušena nebo se konala v MŠ 
 

6. Prevence rizikového chování  

 - vytvoření pravidel chování společně s dětmi  
 - osobní příklad dospělých  
 - besedy k aktuálním problémům  
 - poučení o bezpečnosti, vhodném chování 
 

7. Environmentální výchova  

 - třídění odpadu 
 - dílčí cíl Školního vzdělávacího programu  
 - využití aktuálního dění - Den země, Ptáci – program ZŠ Na Výsluní 
 - environmentální program v Klíčku – Včelka sluněnka 
   

8. Multikulturní výchova  

 - dílčí cíl Školního vzdělávacího programu  
 - třídní projekty při příležitosti státního svátku Vznik Československa výroba vlajky 
- využití aktuálních událostí  
    

9. 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) 
 Oblast materiálního vybavení: MŠ využívá malou tělocvičnu. MŠ je umístěna v rela-
tivně klidném prostředí, její součástí je zahrada s instalovanými herními prvky. Nespornou vý-
hodou je též blízkost Panské zahrady. 
            MŠ byla v provozu od 1. 9. 2013 s kapacitou 20 dětí. Činnost MŠ byla ukončena roz-
hodnutím zastupitelstva obce k 31.7.2020. 
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ZPRÁVA PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD 
 
Ve školním roce 2019/2020 byly otevřeny čtyři přípravné třídy. Nejvíce v historii. 

1. PA s názvem Žabičky pod vedením paní učitelky Anny Zapletalové a asistentky pedagoga 
PhDr. Petry Zavoralové. 

1. PB s názvem Včelky pod vedením Terezy Saifrtové, DiS. 

1. PC s názvem Sluníčka pod vedením Blanky Kolínské 

1. PB s názvem Myšky pod vedením Nikoly Horské. 

 
Třídy 1. PA, 1. PB a 1. PD se všechny otevíraly s počtem 15 žáků, v průběhu školního roku se 
nikdo neodstěhoval, ani nepřistěhoval. Končily tedy se stejným počtem 15 žáků. Jen 1. PC měla 
po celý školní rok 14 žáků.  
Do přípravných tříd byly zařazovány děti s odkladem povinné školní docházky na základě vy-
šetření pedagogicko-psychologické poradny a doporučení dětského lékaře. Třídy pracovaly 
podle Školního vzdělávacího programu s názvem Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok, 
který byl zpracován podle ŠVP PV a je v souladu s RVP PV. Vzdělávací obsah je shrnut do 
několika integrovaných bloků – Naše nová školička, Barevný podzim, Zimní radovánky, Ces-
tujeme tam a zpátky, nahlédneme do pohádky, Přišlo k nám jaro, Veselé léto. Tyto bloky jsou 
rozpracovány na jednotlivá témata. 
 
V průběhu celého školního roku jsme připravovali pro děti zajímavé mimoškolní aktivity, které 
je blíže seznámily s krásami našeho města i blízkého okolí. Absolvovali jsme prohlídku bran-
dýského zámku. V Knihovně Eduarda Petišky pro nás připravili zábavný vzdělávací program a 
přiblížili dětem svět knih. 
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 Během roku jsme zhlédli několik divadelních představení. Využili jsme keramické tvořírny 
u Dvou vran, kde si děti vyzkoušely práci s keramickou hlínou a odnesly si krásné výrobky. 
Dále jsme vyrazili do ekoklubu Klíček, který nabízí nepřeberné množství environmentálně 
vzdělávacích programů. Vybrali jsme letos tyto výukové programy – Kouzelný les a Cesta do 
pravěku. Děti se hravou formou seznámily s lesem, rozmanitostí přírody a jejich obyvateli.  

Ve škole jsme uspořádali tradiční akce – Mikulášskou a vánoční besídku a dětský karneval. 
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Během celého roku děti malovaly, kreslily a tvořily krásná díla. Děti se zapojily do různých 
projektů – např. Svět nekončí za vrátky, Cvičíme se zvířátky. 

 

Vzhledem k celosvětové pandemii COVID-19 došlo k uzavření škol, v termínu od 11. března 
do 24. května. Děti přípravných tříd byly vzdělávány distančně, zasíláním vzdělávacích mate-
riálů pro domácí práci. Od 25. května 2020 se škola opět otevřela, účast dětí byla dobrovolná. 
Z přípravných tříd se vrátilo do školy 42 žáků a byly otevřeny tři třídy. 

 

 

Zpracovaly: Saifrtová Tereza, DiS., Zapletalová Anna, Kolínská Blanka, Horská Nikola 
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B. PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ ŠKOLY 
 
VEDENÍ ŠKOLY 

Mgr. Josef Jarý – ředitel školy, statutární orgán, vyučující Z 

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 + mzdový účetní 

 

 

PEDAGOGICKÝ SBOR 

Ing. Adéla Ambrožová – vyučující na 1. stupni 

Kamila Badžová – vedoucí vychovatelka ŠD – 1.pololetí, pak vychovatelka ŠD 

Lenka Bajerová – vychovatelka ŠD 

Mgr. Kateřina Bartoňová – Tv + Aj 

Ing. Jindřiška Baumruková – vyučující M 

Mgr. Jana Bednářová - suplent 

Mgr. Kateřina Beránková – vyučující Čj+D 

Mgr. Tereza Beštová – vyučující Aj 

Ivana Neumanová Bláhová – vychovatelka ŠD 

Mgr. Vendula Boháčová – vyučující Aj 

Mgr. Nikola Brtvová – vyučující M + VkZ 

Ing. Dagmar Burkertová – vyučující M 

Mgr. Věra Dobiášová – suplent 

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

Daniel Drummey – Aj – rodilý mluvčí 

Veronika Dušková – asistent pedagoga 

PhDr. Hana Dvořáková – speciální pedagog 

Mgr. Kateřina Ďurišová – vyučující Fj 

Mgr. Ida Elsnerová - vyučující Čj+OSV 

Mgr. Barbora Hejnáková  – vyučující Z 

Mgr. Martina Hliněnská - Čj, VO, výchovný a kariérový poradce 

Michaela Hlinková – asistent pedagoga 

Mgr. Jana Hornychová - vyučující Čj pro cizince 

Nikola Horská – vyučující v přípravné třídě 

Mgr. Veronika Jakubová – vyučující Aj 

Mgr. Gabriela Jedličková – vyučující na 1. stupni 

Jana Jirsová – vychovatelka ŠD 

Renata Jonáková – vychovatelka ŠD 

Bc . Tereza Kabaljuková – asistent pedagoga 

Blanka Kolínská – vyučující v přípravné třídě 
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Mgr. Radka Kotrbová - vyučující na 1. stupni  

Mgr. Alena Kotková – mateřská a rodičovská dovolená 

Eva Kouřilová - vychovatelka ŠD, od 2. pololetí vedoucí vychovatelka ŠD 

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

Mgr. Alena Křikalová – vyučující na 1. stupni 

Marcela Kubešová – asistent pedagoga 

Kristýna Kučerová – asistent pedagoga 

PaedDr. Olga Kváčová – vyučující na 1. stupni 

Mgr. Zuzana Lenská – vyučující na 1. stupni 

Doubravka Linhartová, dipl.um. – Hv + Aj 

Mgr. Marie Marková - vyučující na 1. stupni 

Mgr. Olga Medová – vyučující na 1. stupni 

Petra Morávková – asistent pedagoga 

Mgr. Jana Nepomucká – vyučující M+F, metodik prevence 

Mgr. Iveta Nováková – vyučující na 1. stupni 

Anna Obročníková – vyučující Tv 

Lenka Opočenská – asistent pedagoga  

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

Jitka Pešková – vychovatelka ŠD 

Bc. Tereza Pfefferová – vyučující Aj 

Marcela Piačková – vyučující na 1. stupni + Aj 

Michaela Piačková – vyučující Aj  

Mgr. Ivana Pokorná – vyučující M+VO+finanční gramotnost 

Marta Rybáková – asistent pedagoga 

Mgr. Jaroslava Rychová – vyučující Čj+D 

Tereza Seifertová, DiS. – vyučující v přípravné třídě 

Veronika Serbusová – suplující vychovatelka ŠD 

Mgr. Zdeňka Schoberová – vyučující F+Inf+Pč 

Mgr. Jana Sinkulová – vyučující Aj 

Mgr. Klára Sochorová – Ch + Nj 

Mgr. Alena Stejná – učitelka MŠ 

Veronika Šenková – vedoucí učitelka MŠ 

Mgr. Jana Šestáková – vyučující na 1. stupni 

Mgr. Miroslava Šplíchalová – vyučující na 1. stupni 

Bc. Markéta Švarcbeková – vyučující na 1. stupni 

Jana Vencová – asistent pedagoga 

Ing. Jaroslav Vitvar – vyučující Př+Pč+Z 

Mgr. Věra Volfová – vyučující na 1. stupni 

Mgr. Radek Vopršálek – vyučující Tv, Inf, koordinátor a metodik ICT 

Mgr. Klára Vopršálková – vyučující Aj+Z, od 11/2019 mateřská dovolená 

PhDr. Petra Wagnerová – vyučující na 1. stupni 
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Anna Zapletalová – vyučující v přípravné třídě 

PhDr. Petra Zavoralová – asistent pedagoga v přípravné třídě 

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

Radka Zigáčková – vychovatelka ŠD 

 

 

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI 

Dana Baršoňová - péče o úklid a pořádek 

Darina Baršoňová - péče o úklid a pořádek 

Lenka Gruberová - péče o úklid a pořádek 

Marcela Hubačová – administrativní a spisová pracovnice 

Kateřina Koderová - péče o úklid a pořádek 

Zdeňka Koderová - péče o úklid a pořádek 

Marcela Kovářová - péče o úklid a pořádek 

Jan Novák – bezpečnostní pracovník 

Alena Rádlová - péče o úklid a pořádek 

Kateřina Šprynarová - vedení prodejny papírnictví 

Jiří Tulach – školník, topič 

Marie Tulachová – asistentka + sklad učebnic 

Blanka  Tupá - bezpečnostní pracovník  

Veronika Zlatníková – provozní v MŠ 

Monika Vachovcová – vedoucí kuchařka, zástupkyně vedoucí školní jídelny 

Božena Brzicová - vedoucí kuchařka 

Dana Hrdličková - vedoucí kuchařka 

Eva Purnochová – pokladní, skladnice 

Jaroslava Kettnerová - vedoucí kiosku 

Barbora Dolanská Chábková – kuchařka  

Tereza Fialová – kuchařka 

Růžena Gogelová – pokladní + péče o úklid 

Vladimíra Hladíková – kuchařka 

Miloslava Ledecká – kuchařka 

Jitka Mikešová – kuchařka 

Renáta Miklašíková - kuchařka 

David Němeček - kuchař 

Jiřina Nováková – kuchařka 

Marie Rajská - kuchařka 

Petra Vítková – kuchařka 

Milena Vrzáková - kuchařka 

Jiří Žďárský - řidič 
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        ZAMĚSTNANCI ŠKOLY, JEJICH ZAŘAZENÍ A PRAXE 
 
A.   PEDAGOGOVÉ 
 

Tarifní 
třída 

Úvazek Počet 
zaměstnanců 

8 8,1 10 

9 9,9 10 

12 45,5 52 

13 2 2 

Celkem: 65,5 74 

 
B.  NEPEDAGOGOVÉ 
  

Tarifní 
třída 

Úvazek Počet 
zaměstnanců 

2 7,3 8 

3 11,9 13 

4 3,9 5 

5 4,2 5 

6 1,0 1 

8 2,0 2 

11 1,0 1 

Celkem: 31,3 35 

  

 VĚKOVÁ STRUKTURA 
 

 

Průměrný věk zaměstnanců je  46,9 let. 
 

 15-24 let 25-34 let 35-44 let 45-54 let 55-64 let 
65 a více 

let 

ředitel, zástupci   1 2   

učitelé – 1. stupeň + PT  3 4 6 6 2 

učitelé – 2. stupeň 1 6 9 5 5 3 

speciální pedagog    1   

učitelé MŠ   2    

asistent pedagoga  2 6 2   

vychovatel v ŠD  1 2 5   

nepedagogové   5 1 6 3 

školní jídelna  2 5 6 6 1 
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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 2020 / 2021 se podle původního plánu měl konat v úterý 
21. 4. a ve středu 22.4.2020. Vlivem nouzového stavu, který byl zaveden od března do května, 
se zápisy organizovaly bez osobní přítomnosti ve škole. Vyplněné dokumenty nutné k zápisu 
posílali zákonní zástupci elektronicky v termínu od 14.4. do 24.4.2020.  

Poprvé k zápisu bylo přihlášeno celkem 109 dětí. 

Po jednoletém odkladu se přihlásilo 25 dětí. 

Ze 109 zapsaných dětí jich 15 požádalo o odklad povinné školní docházky. Všem žádostem 
o odklad bylo vyhověno.  

Kapacita školy 780 žáků nám letos dovolila přijmout pouze 81 prvňáčků. Všichni přijatí byli 
ze spádového obvodu naší školy. Ostatní zájemci, kteří neměli trvalé bydliště ve spádovém 
obvodu naší školy, nebyli přijati. Konkrétně rozhodnutí o nepřijetí obdrželo 37 dětí. Z nich se 
dvě odvolaly. Obě neúspěšně (zákonný zástupce jednoho z nich se odvolal dokonce dvakrát).  

 

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 5 1 4 

Gymnázia 6letá 1 1 0 

Gymnázia 8letá 1 1 0 

SOŠ s maturitou 29 11 18 

SOŠ bez maturity 15 5 10 

Přímý pracovní poměr 4 2 2 

    

Vycházející z 9. roč 53 19 34 

Vycházející z 8. roč 5 4 1 

Víceletá gymnázia 2 2 0 

Celkem 60 25 35 
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E. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 
 

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2019 / 2020: 

 

I. stupeň: 
 
Celkem:  17 tříd 
(k 30.9.2019)  432 žáků (o 2 více než v předchozím školním roce) 

 
 
Chování:  a) pochvaly žáků:     49 (I.pol + II.pol) 
(k 31.1.2020 a  pochvala třídního učitele  44   (44 + 0) 
k 30.6.2020)  pochvala ředitele školy  5 (5 + 0) 

 
b) výchovná opatření:    14 

napomenutí třídního učitele  6 (6 + 0) 
důtka třídního učitele   8 (6 + 2) 
důtka ředitele školy   0  

 
  c) snížené stupně z chování   0 
   2. stupeň    0  
   3. stupeň    0 

 
Prospěch:   prospěl s vyznamenáním  337 
(k 30.6.2020)  prospěl     85 

neprospěl    1 

 

II. stupeň:  
Celkem:  13 tříd 
(k 30.9.2019)  319 žáků (o 1 více než v předchozím školním roce) 
 
Chování:  a) pochvaly žáků:     102 (I.pol + II.pol) 
(k 31.1.2020 a  pochvala třídního učitele  93 (56 + 37) 
k 30.6.2020)   pochvala ředitele školy  9 (9 + 0) 

 
b) výchovná opatření:    54 

napomenutí třídního učitele  20 (19 + 1) 
důtka třídního učitele   26 (25 + 1) 
důtka ředitele školy   8 (7 + 1) 

 
  c) snížené stupně z chování   5 
   2. stupeň    2 (2 + 0) 
   3. stupeň    3 (2 + 1) 

 
Prospěch:   prospěl s vyznamenáním  129 
(k 30.6.2020)  prospěl     186 

neprospěl    3 

Všichni žáci v celé škole byli hodnoceni klasifikačním stupněm. 
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MOŽNOST PŮSOBENÍ DĚTÍ NAD RÁMEC POVINNÉ VÝUKY, ZEJMÉNA V NE-
POVINNÝCH PŘEDMĚTECH A PŘEDEVŠÍM V ZÁJMOVÝCH ÚTVARECH 
A V DALŠÍCH MIMOVÝUKOVÝCH AKTIVITÁCH 
 

V letošním školním roce byly bohužel veškeré aktivity nad rámec povinné výuky realizovány 
pouze v I. pololetí. Ve druhém pololetí zájmové kroužky začaly, ale jarní prázdniny a následně 
uzavření škol tyto aktivity zastavily. 
 

1.   Divadelní studio Větrník  
 Divadelní studio Větrník pracovalo i letos ve dvou skupinách. Součástí  jednotlivých 
hodin byla nejen tvořivá  práce na vybraných tématech, ale i hry na rozvoj spolupráce, fantazie 
a základních divadelních dovedností.  
 

2. Výtvarné práce  
Zájmový kroužek Výtvarné práce probíhal každé pondělí pod vedením PhDr. Hany 

Zdražilové. Navštěvovali jej žáci prvního stupně. Děti tvořily a pracovaly s nejrůznějšími ma-
teriály. Jejich výtvory byly prezentovány. 

 

3.  Šachový kroužek 
Zájemců o šachový kroužek bylo opět velmi mnoho, proto byli rozděleni na dvě skupiny 

– začátečníci a pokročilejší. Začátečníci se věnovali především důkladnému zvládnutí šacho-
vých pravidel a základů hry. Pokročilejší hráči se seznamovali s taktickými i pozičními obraty. 
Obě skupiny pak hojně hrály. Nejúspěšnější děti reprezentovaly školu v okresním kole přeboru 
škol v šachu, které se konalo v listopadu v Čelákovicích.  

 

4. Atletický kroužek 
 Základním atletickým dovednostem se nejmenší školáci mohli věnovat v atletickém 
kroužku pod vedením PhDr. Kateřiny Bartoňové. Jednou týdně hodina atletické průpravy v tě-
locvičně.  
 

5. Pohybové hry 
 Kroužek určený pro žáky ze čtvrtého a pátého ročníku. Děti rozvíjely své pohybové 
nadání pod vedením PhDr. Kateřiny Bartoňové pomocí kolektivních her i individuálního tré-
nování. 
 

6.  Řečová výchova 
Pod vedením Mgr. Aleny Křikalové se děti v kroužku řečové výchovy věnovaly odstra-

ňování nedostatků v jejich mluvení. 
  

7. Kroužek vaření 
 V rekonstruovaných prostorách vedlejší budovy fungoval kroužek vaření pod vedením 
Mgr. Zdeňky Schoberové. Děti si „vařily" nejen teplá a studená jídla, ale věnovaly se i stolování 
a zdravé výživě. 
 

8. Pěvecký sbor 
 Dětský pěvecký sbor pracoval pod vedením Doubravky Linhartové, dipl.um. Děti na-
cvičovaly písně, které pak při několika veřejných vystoupeních zazpívaly. 
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F. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ     
 
   
 Prevence sociálně patologických jevů probíhala ve školním roce 2019/2020  dle našeho 
Minimálního preventivního programu. Podíleli se na ní kromě ŠMP třídní učitelé jednotlivých 
tříd v rámci svého pedagogického působení v průběhu výuky i mimo ni. Díky tomu byl zajištěn 
hladký průběh jednotlivých preventivních akcí pořádaných institucemi, se kterým již dlouho-
době spolupracujeme, i těmi, které u nás byly poprvé. 

 ŠMP umístil 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 návykových 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, tel.kontakty 
i odkazy na různé organizace, kam se v případě potřeby obrátit. 

 Veškeré informace ŠMP zaslal i rodičům celé školy – kde na webových stránkách je 
naleznou, odkazy. 

 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 měli 
pravidelné výchovné komise pro rodiče problémových žáků ve spolupráci výchovné porad-
kyně, 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 
návyků 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. 

 Během druhého pololetí kvůli koronaviru byla přerušena výuka a zavedena výuka 
distanční. Akce prevence tak byly zrušeny nebo přesunuty do dalšího školního roku. 

 

 Zpracovala: PhDr. Hana Zdražilová 
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G. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (DVPP) 
 
Vedení školy vytváří příznivé podmínky pro zajištění dalšího vzdělávání pracovníků na škole. 
Často byly využívány školení a akce, které byly financovány z evropských fondů (pro účast-
níky zdarma). Bohužel všechna plánovaná školení v druhém pololetí byla zrušena. 

 
 

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

1 
Jak zaujmout žáky aneb hry a kreativní 
metody ve výuce cizího jazyka 

Mgr. Tereza Beštová zdarma 

2 
Metoda dobrého startu – prevence po-
ruch učení 

Nikola Horská 880.- 

3 
První kroky při podpoře žáků s odliš-
ným mateřským jazykem 

Nikola Horská 1490.- 

4 
Čeština jako druhý jazyk při výuce ve 
třídě 

Nikola Horská zdarma 

5 
Psychohygiena jako prevence vyhoření 
pro pedagogy 

Mgr. Michaela Pavelková 1490.- 

6 
Máte ve třídě agresivního, neklidného a 
vzdorovitého žáka? 

Mgr. Michaela Pavelková 1490.- 

7 Třída zpívá ÍÁ-ÍÁ Tereza Seifrtová, DiS 880.- 

8 Komunikace – strategie jednání s rodiči Mgr. Jana Šestáková 1050.- 

9 
Jak ověřovat osvojení čtenářských do-
vedností žáků I. stupně 

Mgr. Markéta Švarcbeková 1090.- 

10 
Deskové a karetní hry pro rozvoj mate-
matické gramotnosti 

Mgr. Ivana Pokorná zdarma 

 
 
 

Hromadná školení pro asistentky pedagoga 

1 Škola, školní práce a role asistenta pedagoga zdarma 

2 Jak podpořit dítě s problémy v učení a chování ve škole zdarma 

3 Podpora kooperace mezi žáky a vytváření inkluzivního prostředí zdarma 

4 Podpora pozitivního klimatu třídního kolektivu zdarma 
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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. 

 Rozvíjeli jsme spolupráci školy (žáků a učitelů) i rodičů se školním poradenským za-
řízením 

  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. Ve druhém pololetí bylo 
sebehodnocení a formativní hodnocení základem pro klasifikaci na vysvědčení. 

 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 
aplikace slouží především k omlouvání nepřítomnosti žáků.  

 Máme moderní webové stránky, které jsme během roku pravidelně aktualizovali. 
Každý měsíc jsme přispívali do Městských listů. 

 Aktivně jsme se zapojili do různých oslav. Školní pěvecký sbor společně s dalšími 
žáky na těchto oslavách vystoupil. 

 
 
Prezentace školy v různých soutěžích 
 
Od září do února jsme se zúčastnili celé řady soutěží – od sportovních, výtvarných, hudebních 
až po vědomostní. Většinou se jednalo o místní či regionální kola. Krajská a republiková kola 
byla v naprosté většině oborů zrušena. 

 

Sportovní 

Okresní kolo – Atletický čtyřboj – Stará Boleslav 

Pohár rozhlasu 

Okresní kolo basketbalu 

Okresní kolo přeboru škol v šachu 

Okresní kolo ve vybíjené 

 

Znalostní: 

Olympiáda ČJ, AJ , NJ 

okresní kolo olympiády v zeměpise, dějepise, v biologii, ve fyzice 
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Logická olympiáda - V průběhu měsíce října zájemci z řad žáků 1. i 2. stupně řešili školní 
kolo Logické olympiády. Z 2. stupně nikdo nepostoupil do krajského kola. Z 1. stupně po-
stoupila Linda Rothová. V krajském kole, které se konalo dne 1. 11. 2019 v Babicích, se 
umístila mimo zveřejňované pořadí. 

 

Matematický klokan se letos nekonal 

 

Finanční gramotnost - V období 11. 11. 2019 – 9. 1. 2020 proběhlo školní kolo soutěže Fi-
nanční gramotnost, kterého se zúčastnili žáci 1. i 2. stupně. Nejúspěšnější žáci vytvořili týmy 
pro okresní kolo. Žákyně 1. stupně ve složení Sofie Bartosh, Karolína Heumannová  a Linda 
Rothová (náhradnice) z 5.B se v okrese umístily na 1. místě a postoupily do krajského kola. 
V něm skončily na krásném druhém místě. 

Druhostupňový tým ve složení Lukáš Dostál (9.B), Michaela Reinbergová a Dominik Král 
(7.B) se v okresním kole umístil na 2. místě. 

 

Pythagoriáda - V lednu 2020 se uskutečnilo školní kolo Pythagoriády.  Úspěšní řešitelé: 

5. ročník: Košťálek Daniel 4.D 

6. ročník: Kubeš Štěpán 6.D, Flemr David 6.C, Hlinková Lucie 6.D 

7. ročník: nebyl úspěšný řešitel 

8. ročník: Herman Jiří, Mališka Jakub 8.A 

Okresní kolo se nekonalo. 

 

Matematická olympiáda– školní kolo 

úspěšný řešitel: Jakub Mališka a Jiří Herman, 8.A 

Vzhledem k uzavření škol se okresní kolo soutěže Matematická olympiáda neuskutečnilo. 

 

Výtvarné soutěže: 

Požární ochrana očima dětí  

 

 
 

 
I. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU 

ŠKOLNÍ INSPEKCÍ  

 

 Ve školním roce 2019 /2020 nás Česká školní inspekce nenavštívila ani jednou. Na-
posledy u nás byla v dubnu 2019 a neshledala žádné vážnější nedostatky. 
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 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 dotace – jsou přidělovány na zajištění hlavní činnosti 
školy. Jedná se o účelově vázané prostředky na platy, odvody zákonného pojištění, na pra-
covní pomůcky, na další vzdělávání pedagogických pracovníků a na FKSP.  

 

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  7 089 400,00 Kč 
K tomu je nutno ještě připočítat příspěvek na práci s mládeží ve výši 33 333 Kč a na environ-
mentální výchovu ve výši 10000 Kč. Dále jsme během roku pořídili elektrickou výklopnou 
pánev jako investici ve výši 144 910 Kč. 
 
3. Doplňková činnost – DČ je provozována za účelem zlepšení ekonomické situace 
školy, tj. přínos pro rozvoj a posilování hlavní činnosti školy. Vše probíhá na základě živnos-
tenských listů. Jedná se o: 

 živnostenský list na obchodní činnost - nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje - 
vlastní prodejna 

 živnostenský list na ubytovací činnost 
 živnostenský list na hostinskou činnost  - různé stravovací akce, pohoštění a občer-

stvení včetně pořádání větších společenských akcí, zajišťování pohoštění na akcích 
zřizovatele 

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 pocházejí hlavně z hostinské činnosti (vaření pro cizí strávníky, školní kiosek, 
pohoštění na akcích zřizovatele, na plesech, na tanečních), dále pak z pronájmů nebytových 
prostor (tělocvična, školní jídelna, reklamní tabule) a prodeje v papírnictví. Škola má zřizova-
telem povoleno využít získané finanční prostředky přímo pro vlastní potřebu, a to výhradně 
ve prospěch své hlavní činnosti; nemusí je odvádět zřizovateli.    

 

Účelový 
znak 

Ukazatel 
Čerpáno k 
31.12.2019 

Skutečně po-
užito                 

k 31.12.2019 

Předepsaná výše 
vratky při finanč-
ním vypořádání 

33353 

Neinvestiční dotace celkem 52693034,00 52693034,00 0,00 

v tom:      

Přímé náklady na vzdělávání celkem 52686445,00 52686445,00 0,00 

z toho:    a) platy 38076325,00 38076325,00 0,00 

               b) OON 106375,00 106375,00 0,00 
               c) ostatní (pojistné + FKSP + 
ONIV) 14503745,00 14503745,00 0,00 
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K. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH 
PROGRAMŮ 

 

I v tomto školním roce 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 všechny žáky základní školy 
(i na žáky z přípravných tříd). 

Také jsme pokračovali v projektu „Mléko do škol“. To je obdobný projekt podporovaný 
Evropskou unií. Do projektu jsou zapojeny všechny děti základní školy + přípravné třídy. 

 

 

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 

 
 

M. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH 
FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 

 
V letošním školním roce jsme pokračovali v projektu rozvoje čtenářství a čtenářské 

gramotnosti prostřednictvím tzv. čtenářských dílen. Na prvním stupni naší školy jsou do pro-
jektu zapojeni žáci 2. až 5. ročníků, na druhém stupni žáci 6. a 7. ročníků. 

Učitelé vedou žáky k lásce ke knize. Především se snaží, aby žáci získali základní čte-
nářské dovednosti a vybudovali si celoživotní vztah k četbě. Soustředili se především na ele-
mentární literární pojmy a čtenářskou dovednost. Učí žáky předvídání, dokončení příběhu nebo 
vyjádření vlastního názoru k ději. Žáci o knihách mezi sebou diskutovali nejen při vyučování, 
ale i o přestávkách, doporučovali a doporučují si vzájemně, co si ten druhý má přečíst, prezen-
tují, 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. 
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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 funguje školní knihovna s pravidelnou výpůjční dobou pro žáky i uči-
tele, aby knihy zakoupené pro tento projekt našly i nadále své uplatnění a vznikla tak pro žáky 
snadná dostupnost ke psané formě literárního díla. 

Hned od začátku září jsme začali spolupracovat  s Českou spořitelnou v rámci projektu 
Abeceda peněz. Tento projekt je určen především žákům prvního stupně. Výborně navazuje 
na předmět finanční gramotnost. Žáci se v rámci projektu byli opakovaně podívat v prostorech 
České spořitelny, kde jim tamní zaměstnanci ukázali základní bankovní procesy. Děti měly 
možnost podívat se do trezoru, prohlédnout si bankovky i mince jiných států, seznámily se 
s bankomatem. Celý projekt vyvrcholil prodejem výrobků žáků v hale České spořitelny. Zís-
kané finanční prostředky jednotlivé třídy využily individuálně dle vlastního uvážení. 

Dalším velice úspěšným projektem, který ve škole běží, je projekt Hasík. Ten probíhá 
ve vzájemné spolupráci s místními dobrovolnými hasiči. V rámci tohoto projektu se žáci po-
stupně dovídají, jak si zachovat život a zdraví, jak reagovat a jak se zachovat, když se ocitnou 
v nebezpečné situaci. Seznamují se s mnoha formami práce hasičů a s moderní technikou, kte-
rou hasiči používají. 

Pro žáky a žákyně prvních tříd jsme objednali preventivní program Veselé zoubky. Děti 
se seznámily s vývojem mléčného i stálého chrupu a se správným postupem při jeho čištění. 
Prohlédly si obrázky a videa, dověděly se o významu zdravé výživy pro růst zubů a vyzkoušely 
si znalostní kvíz. Zapojili se i rodiče, doma si s dětmi vyprávěli o prvních zoubcích a děti k 
tomu nakreslily obrázky. Vzhledem k důležitosti vytvoření správných hygienických návyků si 
paní učitelky připravily i vlastní aktivity. Děti vyráběly máslo ze smetany, ochutnávaly potra-
viny s vysokým obsahem vápníku, hrály hru se Zoubkovou vílou a naučily se básničku. V zá-
věrečném testu všichni prokázali, že o problematice mají přehled a že většina si zuby pravidelně 
čistí.     

 Na začátku prosince pozval Mikuláš a jeho suita složená z členů Žákovské rady všechny 
žáky a učitele na setkání do brandýského kina. Dopolední vystoupení bylo určeno žákům naší 
školy, odpolední a večerní pro rodiče a veřejnost. Jednotlivá vystoupení zaujala dobrou přípra-
vou, energií a radostí všech účastníků z řad žáků i učitelů.  Celé představení provázela velmi 
příjemná atmosféra.  
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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 ozna-
čit za dobrý a přínosný. Všechny schůzky mezi ředitelem školy, panem místostarostou Mgr. 
Petrem Kváčou a vedoucí odboru školství RNDr. Alexandrou Vokurkovou byly ve znamení 
vzájemné informovanosti o aktuálních pedagogických i provozních záležitostech. Město dle 
svých možností školu podporuje – vedle příspěvku na provoz umožňuje škole realizovat doplň-
kovou činnost a využívat získané finanční prostředky z této aktivity na posílení hlavní činnosti. 
Dlouhodobě se snaží vyřešit problém kapacity a nedostatečného sportovního zázemí. Celý rok 
se scházela komise, která připravovala projekt na stavbu tělocvičny. V následujícím školním 
roce by mělo dojít k rozšíření kapacity školy o čtyři učebny. 

 
 

SPOLUPRÁCE S ODBOREM ŠKOLSTVÍ  

Odbor školství představuje pro školu kvalitního a vstřícného partnera při řešení nejrůz-
nějších rozpočtových, výkazových a dalších povinností školy. Obrovským přínosem pro školu 
je fungování odboru školství jako dobrovolného poskytovatele všech důležitých informací, ma-
teriálů a odkazů, jimiž ve značné míře usnadňuje škole orientaci ve školské legislativě, upozor-
ňuje na dodržování termínů vypracování a odevzdání příslušné pedagogické dokumentace 
apod. Spolupráce školy s odborem školství měla velmi dobrou úroveň.  

 

SPOLUPRÁCE SE ŠKOLSKOU RADOU 

Též spolupráce školy se Školskou radou byla jednoznačně pozitivní a z mého pohledu 
dostatečná. V průběhu roku členové školské rady schvalovali ředitelem školy předkládané do-
kumenty - výroční zprávu o činnosti školy a školní řád.  

 

SPOLUPRÁCE S RODIČI ŽÁKŮ 

V letošním školním roce byla spolupráce s rodiči otestována distančním vzděláváním. 
Naprostá většina rodičů se k přerušení prezenčního a k zavedení distančního vzdělávání po-
stavila velmi vstřícně. Podle pokynů pedagogů doma s dětmi, zvláště s těmi nejmenšími, pra-
covali. Zákonným zástupcům za to patří velké poděkování. Bez jejich pomoci by výuka od 
března prakticky nefungovala.   

Přestože můžeme školní rok 2019/2020 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). 
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SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI ŠKOLAMI VE MĚSTĚ 

Spolupráce s ostatními školami ve městě je též bezproblémová. Vzájemně konzultu-
jeme vzniklé problémy, informujeme se o důležitých věcech – např. zápis do 1. ročníku, do 6. 
ročníku. Ředitelé se dle potřeby scházejí. Všichni jsou členy Školské komise města. 

 
 

SPOLUPRÁCE S MĚSTSKOU KNIHOVNOU 

Velmi kvalitní a dlouhodobá je spolupráce s Městskou knihovnou Eduarda Petišky.  
Žáci v rámci výuky chodí do knihovny na besedy s autory, na besedy nad knihami a na čtení 
z knížek. Ti nejmenší se také seznamují s chodem knihovny a s možnostmi jejího využití.  

 
 
 

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. Nej-
častější komunikace probíhala s PPP, neboť počet žáků, kteří mají specifické poruchy učení, je 
veliký. 

 
SPOLUPRÁCE S ODBOROVOU ORGANIZACÍ   

Ve škole odborová organizace není založena. 
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PŘÍLOHY 
Příloha č. 1 

Výroční zpráva o činnosti žákovské rady ve školním roce 2019-20: 
 
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 
středu od 14 hodin v učebně č. 39. Výborně spolupracovali především žáci 2. stupně v rámci 
žákovské rady. Letošní spolupráce byla na slušné úrovni. Zájem o zapojení do veřejného ži-
vota je nutno podporovat a ocenit. Snažili jsme se i nadále řešit jeden z největších problémů - 
přenos informací k pedagogům, 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 byla 
zvolena Robyn Majerová z 9.B. Do organizační činnosti se též velmi aktivně zapojovali Lu-
káš Kestřánek, Lukáš Dostál (9.B), Diana Hulyash (9.A).  
 
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 Bet-
lému, 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 
Spolupráce na příspěvcích do Městských listů: Robyn Majerová, Lukáš Kestřánek, Lukáš Do-
stál 
Řešení problematiky třídění odpadů a každotýdenní vynášení plastových obalů – aktivně se 
zapojila – Robyn Majerová, Lukáš Kestřánek, Lukáš Dostál 
Celoroční sběr víček od plastových lahví – ukončeno pro nezájem 
Celoroční péče o květiny ve školní budově i mimo ni – Robyn Majerová, Lukáš Kestřánek, 
Lukáš Dostál, Aleš Mach, Michal Černý, Karel Zmeškal, Pavel Bláha, Viktor Bahník, Jan 
Kříž 
Sběr papíru: celoškolní akce 2 x za rok, vyhodnocení nejlepších tříd a sběračů – z důvodu 
coronaviru uskutečněn pouze 1x na podzim 
Příprava na Den Země: společné akce s městem - Pojďme uklidit Česko – úklid prostoru 
okolo starého nádraží – únor 2020 
Téma ekokonference: Odpadové hospodářství v nejbližším okolí – fotografování, malování 
obrázků k danému tématu ve třídách, objednání exkurzí (Benátky nad Jizerou – skládka, 
CIUR – zpracování odpadu, ČOV – čištění vody – z důvodu coronaviru zrušeno 
Cena starosty: oceněni Lukáš Kestřánek, Helena Kovářová 
Příprava na Den deváťáků: rozloučení, zpívání, poděkování, účast žáků celého 2. stupně – So-
kolské hřiště – 29.6.  
Volejbalový turnaj: 29.6. – žáci 9. ročníků 
Poděkování odcházejícím členům žákovské rady: 9. ročník  
 
Mnoho akcí Žákovské rady na druhé pololetí bylo z důvodu coronaviru zrušeno, přesto jsme 
udržovali komunikační kontakt. 
 
 
Pomoc a aktivní spoluúčast na činnostech žákovské rady z řad učitelů – I. Elsnerová, M. Pa-
velková, V. Jakubová, M. Hliněnská, M. Marková, J. Rychová, J. Jarý, V. Mareš, J. Vitvar, V. 
Boháčová 
 
Zapsali: I. Elsnerová, J. Vitvar, R. Majerová 
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První fáze přístavby čtyř nových učeben – září 2019 

Říjen 2019 – přístavba školy nad školní jídelnou 
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Stavba v období nouzového stavu 2020 

Jaro na stavbě 2020 
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Jedna z několika potop ve školní jídelně 

Od 11. 5. 2020 se mohli žáci devátých ročníků vrátit do lavic 
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Bylo i hůře – květen 2020 

Občas „pršelo“ proudem 
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Z venku je stavba již dokončena – srpen 2020 


