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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 dne 20.10.2021 a schválena Školskou 
radou Základní školy Palachova Brandýs n. L. dne 2.11.2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poděkování patří všem kolegyním a kolegům, kteří na obsahu výroční zprávy participo-
vali zpracováním a odevzdáním dílčích podkladů a příspěvků.  
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ÚVODNÍ SLOVO 
 

 Vážení čtenáři, 

  

 stejně jako v minulých letech, tak i letos mi nejprve dovolte pár slov na úvod. Takové 
malé shrnutí školního roku 2020/2021, jak jsem jej viděl já očima ředitele. 

Školní rok jsme začali plni očekávání. Předně jsme se těšili na naše žáčky. S mnohými 
z nich jsme se totiž téměř půl roku neviděli. Také jsme velice vítali znovuobnovený běžný 
způsob výuky. Přece jen klasickou prezenční výuku distanční vzdělávání nahradit rozhodně 
nemůže. Chybí v něm okamžité reakce třídy, skutečné nezkreslené emoce, city, nálady, ver-
bální i neverbální projevy jednotlivců i celé třídy, osobní kontakty a podobně. 

 Celý předchozí rok jsme se též těšili na přístavbu čtyř nových učeben nad školní jídel-
nou. Další prostory pro výuku nutně potřebujeme. Stále se rozrůstáme. Oproti předešlému 
školnímu roku máme zase o jednu třídu navíc. Už se nevejdeme. Původní termín kolaudace 
(srpen 2020), se kterým jsme najisto počítali, se dodržet, jak už to bývá zvykem, nepodařilo. 
Z venkovního pohledu se sice již v červenci zdálo, že stavba je dokončena, ale vnitřní prosto-
ry se dodělávaly ještě v polovině září. I přesto jsme 1. září s novým názvem školy Základní 
škola Palachova Brandýs n. L. (název platí od 1.8.2020) přivítali nové prvňáčky. Tentokrát ne 
v sále školní jídelny, nýbrž jsme se z protiepidemických důvodů přesunuli rovnou do tříd. 
Kromě prvňáčků jsme přivítali i děti ve dvou přípravných třídách, které jsme letos opět zřídili 
v přízemí vedlejší budovy. 

 Až do půlky října vzdělávání žáků běželo relativně normálně. Stihli jsme absolvovat  i 
z jara odložené školy v přírodě. Dne 12. 10. 2020 však vláda ČR schválila nová opatření proti 
šíření koronaviru a od středy 14. 10. uzavřela komplet první i druhý stupeň základních škol 
pro prezenční výuku. Toto opatření platilo plošně pro celou Českou republiku. Tedy i pro nás, 
přestože jsme až do té doby neměli ani jeden jediný případ onemocnění Covidem-19. Idylka 
tedy skončila. Dokonce se nebojím říct, že školní rok 2020/2021 byl nejhorší v celé mé třiceti-
leté praxi. Podobný názor sdílí i mnozí mí kolegové. Z hlediska vzdělávání žáků, z hlediska 
profesního i soukromého jsme všichni zažívali obrovský tlak na psychiku. Nikdy jsme nevě-
děli, co nás za týden čeká. Jedna změna střídala druhou. Častokrát zcela nepochopitelně, ne-
logicky. Chaos a neustálý stres se podepsal na každém, mnohdy i na zdraví. Jen pro hrubou 
představu, čemu jsme byli vystaveni, zde uvádím zlomové body (přehledná tabulka je uvnitř 
výroční zprávy). Základní školy se komplet uzavřely 14. 10. 2020. Začala distanční výuka. 
Dne 18. 11. se do školy vrátili žáci přípravné třídy, prvních a druhých tříd. Od 30. 11. 2020 
chodili do školy žáci z prvního stupně a z devátých tříd, rotačně pak žáci zbylých tříd druhého 
stupně. Po novém roce se do školy vrátily už jen děti z přípravné třídy a z prvních a druhých 
tříd, ostatní žáci se vzdělávali distančním způsobem. 1. 3. 2021 se základní školy uzavřely 
úplně a tento stav trval až do 12. 4. 2021, kdy se do školy vrátili žáci z přípravné třídy a žáci z 
prvního stupně rotačním způsobem, tedy střídáním po týdnech. Od 12. 4. nastala také povin-
nost podrobovat se testům na přítomnost Covid-19 před vstupem do školy. Od 3. 5. 2021 
mohli chodit do školy všichni žáci školy, ale opět rotačním způsobem a na základě negativní-
ho výsledku absolvovaného testu nebo potvrzení o prodělání nemoci Covid-19. K plné pre-
zenční výuce všech žáků jsme se vrátili až 17. 5. 2021, a to stále s pravidelným testováním a 
nošením roušek (od 8. 6. 2021 už jen ve společných prostorách), resp. respirátorů. Každá tato 
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změna s sebou nesla předělání rozvrhů, novou organizaci zabezpečení výuky a obrovské 
množství problémů, které se musely neustále řešit. Jen málokdo si uvědomuje, jak nesmírně 
náročné to bylo. Za to, že jsme to ve škole zvládli, patří všem ohromný dík. 

Mezi pozitiva tohoto školního roku patří to, že se výrazně zlepšily technické schop-
nosti všech – dětí, rodičů a především pedagogů. Negativa však převládala. Nejvíce se proje-
vila ztráta sociálních kontaktů, nemožnost setkávat se tváří tvář v kolektivu, zrušené byly 
všechny kulturní i sportovní akce, nefungovaly kroužky pro děti, zakázaná byla zájmová čin-
nost. Distanční výuka byla zátěží nejen pro žáky, ale i pro jejich rodiče a pro učitele. Děti se 
učily podle upraveného rozvrhu hodin. Snažili jsme se žáky nepřetěžovat, učili jsme jen stě-
žejní učivo. Prioritu měla matematika, český jazyk a angličtina. Dětem, které neměly potřebné 
vybavení, jsme zapůjčili notebooky, popř. mobilní karty s datovým připojením k síti. Také 
hodnocení probíhalo velmi mírně a mělo spíše motivační charakter. O známky tu nešlo. 
S postupujícím časem ubylo nadšení z domácího vzděláváním a děti jsme jen velmi ztěžka 
motivovali k učení. Výmluv, že jim nejde mikrofon, že se jim rozbila kamera, že vypadává 
spojení, jsme slyšeli stovky. 

Vedení školy muselo během školního roku řešit podstatně vyšší počet stížnosti zákon-
ných zástupců než obvykle. Často se jednalo o nepochopení, nedorozumění, nesledování ak-
tuálních informací. Někteří rodiče si stěžovali na málo hodin online výuky, jiní zase na hodin 
mnoho, přestože jsme se drželi doporučení ministerstva školství. Jedni chtěli více úkolů, druzí 
naopak méně.  Mnoho mailů či dopisů bylo na téma povinnost nosit roušky, povinnost testo-
vat žáky, povinnost chodit do školy. Pokaždé jsme se snažili se s rodiči domluvit a vše si vy-
světlit. Občas to ale nešlo. Chápu sice, že rozšíření nemoci Covid-19 a dlouhodobá a opako-
vaná opatření proti ní lidi frustrovala, protože se s něčím takovým za celý svůj život nesetkali, 
ale to je neomlouvá z agresivního chování, vulgárního napadání a všemožné snahy obejít 
všechna nařízení. Během roku jsem měl několik velmi nepříjemných ostrých konfliktů právě 
kvůli nošení roušek, kvůli omezení vstupu nepovolaných osob do školní budovy, kvůli změně 
výuky způsobené distančním vzděláváním a v neposlední řadě kvůli karanténním opatřením 
hygieny v důsledku výskytu pozitivně testovaných žáků ve škole. Jednou jsem dokonce musel 
čelit osobnímu útoku přímo v ředitelně školy. 

I v době, kdy školy byly běžně zavřené, my jsme fungovali. Prakticky bez přestávky 
celý rok. Byli jsme totiž hejtmankou Středočeského kraje určeni v době nouzového stavu jako 
škola k vykonávání péče o děti zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci bezpečnostních 
sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, 
poskytovatelů sociálních služeb, ozbrojených sil, orgánů veřejné moci, řidičů veřejné hro-
madné dopravy a pedagogických nebo nepedagogických pracovníků určených škol nebo škol-
ských zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti žáky určené školy nebo školského 
zařízení. Do školy chodilo okolo čtyřiceti dětí z několika škol – od Kostelce nad Labem, přes 
místní, Čelákovice a až po Benátky nad Jizerou. Děti se každý den dopoledne učily dvě hodi-
ny společně s našimi učiteli a další dvě hodiny si samostatně pod pedagogickým dozorem 
plnily úkoly ze svých kmenových škol. Po obědě je čekávala většinou vycházka nebo hry ve 
třídě – podle počasí.  

 Uvnitř budovy školy se však pracovalo i v době úplného „lockdownu“. Využili jsme 
času a pustili se do plánovaných oprav, rekonstrukcí podlah, do malování a do dalších činnos-
tí. Během zimy se podařilo vybourat příčku mezi dvěma kabinety a nově vzniklý prostor pře-
dělat na třídu.  
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 V polovině dubna proběhl zápis dětí do prvních tříd. Opět jsme zvolili elektronickou 
formu. Místo standardních dvou zápisových dnů mohli rodiče přihlašovat své děti celý týden. 
I když celkově bojujeme s kapacitou školy, tak letos jsme přijali do prvních tříd všechny zá-
jemce z Brandýsa i z Boleslavi, kteří se k nám přihlásili. Horší to bylo později s přijímáním 
žáků do dalších ročníků. Kapacita školy (780) se totiž rychle naplnila a nám nezbylo nic jiné-
ho, než třem desítkám žadatelů vydat rozhodnutí o nepřijetí. Poprvé v historii došlo 
k odmítnutí tak velikého množství žáků. 

 Minulou výroční zprávu jsem končil konstatováním, že je 30. 9. 2020, venku mírně 
prší a nám teče v novostavbě na chodbě ze stropu. To bylo po reklamaci opraveno, leč objevi-
la se řada nových závad a nedostatků. Mezi nejzávažnější patří „zapomenutí“ udělání průcho-
du vzduchotechniky skrz fasádu (roura dodnes končí jen ve zdi), nefungující kotle k ohřevu 
vody v jídelně a k vytápění nových místností (opět není doposud, i přes několikrát opakova-
nou urgenci, vyřešeno) a neustále kapající voda „ze zahrádek“, která již zničila spodní část 
fasády. Je rok po „dokončení“ přístavby a já musím neustále řešit nedodělky místo toho, 
abych se plně věnoval své práci. 

 Školní rok 2020/2021 určitě řadím mezi ty nejhorší ve svém životě. Vzpomínat na něj 
nebudu rád, proto bych si strašně moc přál, aby ten následující rok byl příjemnější, aby lidé 
byli na sebe milejší, aby nestavěli své vlastní zájmy nad vše ostatní, abychom se co nejrychle-
ji vypořádali s pandemií, aby slovo Covid-19 zůstalo jen historickým termínem a my všichni 
se mohli vrátit k normálnímu způsobu života, na který jsme byli zvyklí. 

 

 

 

   

  

 

V Brandýse nad Labem 20. 9. 2021       Mgr. Josef Jarý 
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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 
 
ONIV - ostatní neinvestiční výdaje 
 
OON - ostatní osobní náklady 
 
OSPOD - orgán sociálně-právní ochrany dětí 
 
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 od 1.8.2021 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 

Školní družina 313 037 578 108 053 113 240 žáků 

Školní jídelna 313 037 574 113 800 061 1750 jídel 

Školní jídelna - výdejna 727 881 641 181 079 861 720 strávníků 

Počet přípravných tříd 2 Stupeň vzdělání předškolní 

Počet ročníků ZŠ 9 Stupeň vzdělání základní 

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

31 / 17 + 14 Vyučovací jazyk český 

Počet oddělení ŠD 8 Počet zapsaných žáků 234 

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

766  /  421 + 345 
Průměrný počet žáků ve 
třídě - celkem / 1.st. / 2.st 

24,7 / 24,8 / 24,6 

Celkový počet zaměst-
nanců školy (fyz. osoby) 

109 (z toho 95 žen) Pedagogů 76(z toho 67 žen) 
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Základní škola  (stav k 30.9.2020) 

 počet tříd počet žáků z toho dívek 

1. ročník 3 77 40 

2. ročník 3 80 39 

3. ročník 3 70 33 

4. ročník 4 94 52 

5. ročník 4 100 44 

6. ročník 3 82 42 

7. ročník 4 92 44 

8. ročník 4 99 43 

9. ročník 3 72 41 

Celkem 31 766 378 

 
 
 

Přípravné třídy  (stav k 30.9.2020) 

 počet tříd počet žáků z toho dívek 

Celkem 2 29 9 
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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 

  

 Základní škola Palachova Brandýs n. L. je zřízená městem Brandýs nad Labem – 
Stará Boleslav a od 1. 7. 1992 funguje jako samostatný 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 fakulty Univerzity Karlovy v Praze, a to na 
základě vydaného certifikátu a smlouvy s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Pra-
ze. 

 Základní škola sídlí ve dvou budovách v Palachově ulici. Hlavní budova školy 
s učebnami 1. stupně a 2. stupně se nachází v č. p. 337. Ve vedlejší budově školy (č. p. 263) 
je umístěna školní družina. Základní škola využívá vedlejší budovu v dopoledních hodinách 
na výuku informatiky, vaření a na dělené hodiny cizích jazyků. V této budově v přízemí sídlí 
dvě třídy přípravného ročníku. 

 Se školou je chodbou spojena školní jídelna s vlastní kuchyní (vývařovnou), kde se 
každý den může vařit až 1750 obědů. V areálu školy se ještě nachází travnatý prostor, který 
dříve využívala mateřská škola, dnes jej používá především školní družina. 

Malé venkovní hřiště, které v minulých letech sloužilo k pohybovým aktivitám (k 
hodinám TV), zůstalo letos bez využití. Tento prostor se v minulém školním roce stal záze-
mím pro stavební firmu, která nám nad školní jídelnou budovala čtyři nové učebny včetně 
veškerého zázemí – čtyři kabinety a sociální zařízení. Přístavba se v září letošního školního 
roku zkolaudovala. Hřiště se ale po ukončení stavebních prací svému původnímu účelu ne-
vrátilo. Důvodem byla očekávaná výstavba tělocvičny, která by zde měla v nejbližší době 
(snad již letos) vyrůst. Proto jsme do obnovy hřiště již finanční prostředky neinvestovali. 

 Poslední součástí školy je školní jídelna – výdejna ve Staré Boleslavi (Jungmannova 
ulice č. p.164). Do výdejny dovážíme vlastním dodávkovým vozem z naší vývařovny až 720 
obědů pro žáky a zaměstnance Základní školy Stará Boleslav Jungmannova 164 a Základní 
školy Stará Boleslav Školní 291. 

 Dlouhodobým handicapem školy i nadále zůstává sportovní zázemí – tělocvična (ha-
la). 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. V letošním školním roce 
se však díky protiepidemickým covidovým opatřením prakticky vůbec necvičilo. Bylo to 
zakázané, podobně jako zpěv. 

Společně se zřizovatelem se otázkou dostavby chybějící tělocvičny (haly) celý rok 
intenzivně zabýváme. V současné době se zpracovávají plány. V následujícím školním roce 
by zřizovatel měl požádat o dotaci na stavbu. Pak se vypíše výběrové řízení na zhotovitele 
stavby. Pokud by šlo všechno podle plánu, tak už v průběhu školního roku 2021/2022 by 
mohla stavba začít.  

 Materiální zázemí školy se neustále zlepšuje. Vybavení tříd základní školy je větši-
nou nové a kvalitní. Lavice i židle jsou výškově nastavitelné. Ve všech učebnách máme in-
teraktivní tabule. Zázemí pro pedagogy se postupně inovuje. Máme zrekonstruované prak-
ticky všechny kabinety. Jsou krásné, nové, moderní. Díky nové výstavbě došlo i 
k rozvolnění počtu pedagogů v jednotlivých kabinetech. 

V hlavní budově se během roku podařilo vyměnit podlahy v dalších 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. 
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 Přetrvávajícím problémem školy je neustále se zvyšující počet žáků. Postupně se 
proto z odborných pracoven staly kmenové učebny. Jedinými odbornými pracovnami zůsta-
ly pouze počítačová učebna, učebna chemie a cvičná kuchyňka. Půlené hodiny (např. anglič-
tiny) jsme schopni realizovat jen za pomoci vedlejší budovy, kam se však musí dojít přes 
venkovní prostředí. 

 Nová přístavba nad jídelnou pomohla vyřešit hygienické zázemí, které chybělo. 

 Od letošního roku mají všichni učitelé k dispozici osobní notebooky. Pomocí nich se 
ve všech učebnách snadno připojují k internetu, k interaktivním tabulím, k reproduktorům, 
k dataprojektorům i vizualizérům. Samozřejmostí je spojení s vlastním serverem (tzv. intra-
net). Na serveru je umístěna řada programů. Nejvýznamnější jsou Bakaláři, které používáme 
ke zpracování školní agendy (třídní knihy, omlouvání a zapisování chybějících, komunikace 
se zákonnými zástupci, matrika školy, atd.). 

V počítačové učebně mohou žáci využívat 24 počítačů. Stolní počítače mají pedago-
gové k dispozici také v kabinetech i v přípravných třídách. Vše je zapojeno do vnitřní sítě. 
Škola je na internet připojena bezdrátově. 

 V rámci doplňkové činnosti hojně využíváme školní jídelnu. Vaříme obědy pro seni-
ory i pro mnoho dalších subjektů. Prostory pronajímáme na taneční kurzy, plesy, nedělní 
čaje a další kulturní a společenské akce. Při nich bývá otevřen kiosek. Letos se bohužel díky 
omezení provozu způsobeného uzavřením škol a školských zařízení z důvodu pandemie Co-
vid-19 téměř žádné plesy, taneční a podobné akce nekonaly. 

 

 Základní škola poskytuje základní vzdělávání podle školního vzdělávacího programu 
Škola pro život. Škola nebyla v minulých letech nijak úzce profilována. To se letos změni-
lo. I přes veliké komplikace způsobené mnohými vládními omezeními se nám podařilo ote-
vřít jednu šestou třídu s rozšířenou výukou matematiky. Žáci do ní chodící mají během čtyř 
let na druhém stupni celkem 23 hodin matematiky (podle RVP stačí 15 hodin). 
S matematickými třídami počítáme i v dalších letech. Pokud se to osvědčí a bude zájem ze 
strany žáků a jejich zákonných zástupců, je možné, že zřídíme matematické třídy i na prvním 
stupni. 

Kromě tohoto máme několik dalších 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 
využíváme institutu asistenta pedagoga (v letošním roce u nás působilo 13 asistentek pe-
dagoga), pro žáky vypracováváme – za součinnosti třídního učitele a ostatních vyučují-
cích, výchovného poradce, pedagogicko-psychologické poradny a rodičů - individuální 
vzdělávací plány, popř. plány pedagogické podpory. S dětmi pracuje i speciální pe-
dagožka. 

 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 vyu-
žívání prezentační techniky (včetně interaktivních tabulí, vizualizérů a interaktivních 
učebnic). 

 Žákům obvykle 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 jsme z důvodu pandemie Covid-19 ne-
mohli. 
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PŘEHLEDNÝ PRŮBĚH ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ  V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO 
ROKU 2020/2021 

 
 

Od Do Způsob školní docházky a způsob vzdělávání 

1.9.2020 13.10.2020 prezenční výuka dle rozvrhu bez střídání učeben 

14.10.2020 17.11.2020 
distanční výuka – celá škola 
zajištění péče o děti zdravotníků a dalších nezbytných profesí 

18.11.2020 29.11.2020 
prezenční výuka – přípravné třídy + 1. + 2. ročník 
zbytek distančně 
zajištění péče o děti zdravotníků a dalších nezbytných profesí 

30.11.2020 18.12.2020 
prezenční výuka – přípravné třídy + 1. stupeň + 9. ročník 
6. + 7. + 8. ročník rotačně (půlka lichý týden, druhá půlka sudý) 

21.12.2020 3.1.2021 nařízené volné dny + vánoční prázdniny 

4.1.2021 28.2.2021 
prezenční výuka – přípravné třídy + 1. + 2. ročník 
zbytek distančně 
zajištění péče o děti zdravotníků a dalších nezbytných profesí 

1.3.2021 7.3.2021 
distanční výuka – celá škola 
zajištění péče o děti zdravotníků a dalších nezbytných profesí 

8.3.2021 12.3.2021 
jarní prázdniny 
zajištění péče o děti zdravotníků a dalších nezbytných profesí 

15.3.2021 11.4.2021 
celá škola distanční vzdělávání 
zajištění péče o děti zdravotníků a dalších nezbytných profesí 

12.4.2021 2.5.2021 

1.stupeň rotačně (půlka lichý týden ve škole, druhá půlka sudý) 
2.stupeň distančně 
zajištění péče o děti zdravotníků a dalších nezbytných profesí 
podmínkou vstupu do školy byl antigenní nebo PCR test 

3.5.2021 16.5.2021 celá škola rotačně 
podmínkou vstupu do školy byl antigenní nebo PCR test 

17.5.2021 30.6.2021 
celá škola prezenčně stále s podmínkou pravidelného testování 
kdo z žáků měl pochyby (strach o své zdraví), do školy chodit 
nemusel, byl automaticky omluven 
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ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 
 

Ve všech ročnících prvního i druhého stupně základní školy jsme učili podle vlast-
ního školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem „ŠKOLA PRO ŽI-
VOT“. 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. Koordinátoři ŠVP obou stupňů školy se navzájem informují o svých činnostech 
s cílem o přesah obsahu učiva a jeho kontinuity. 

Plnění všech ŠVP bylo po plošném uzavření všech škol v celé České republice mno-
hem složitější. Místo klasické docházky dětí do školy jsme vedli distanční vzdělávání. Vyu-
žívali jsme platformu Google Class Room. Z tohoto důvodu jsme museli učivo lehce redu-
kovat. Nejhorší byly časté změny způsobu plnění povinné školní docházky – prezenční, 
distanční, rotační, kdy si žáci neustále zvykali na nový režim.  

Přípravné třídy pracují již několik let podle Školního vzdělávacího programu 
s názvem „Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok“, jenž je zpracován dle RVP. Žá-
kům přípravných tříd je věnována intenzivní individuální péče. Kromě učitelek s dětmi pra-
covala též asistentka pedagoga. 

Školní družina používala pro svou činnost Školní vzdělávací program školní druži-
ny s mottem: „S kamarády je svět jednodušší a veselejší“. I pro školní družinu bylo letos 
velice obtížné ŠVP plnit. 

 
 

ŠKOLSKÁ RADA (ŠR) 
 
 Školská rada funguje ve škole od roku 2005. V průběhu letošního školního roku se 
složení školské rady nijak neměnilo. 
  
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.  
 
 
ŽÁKOVSKÁ RADA (ŽR) 
 
 Žákovská rada pracuje při škole již dlouhou řadu let. Je partnerem vedení školy a 
zastupuje v tomto vztahu zájmy žáků školy. Tvoří ji vybraní či zvolení zástupci jednotlivých 
tříd od 4. do 9. ročníku požívající důvěru ostatních spolužáků. V čele ŽR stojí prezident vo-
lený na jeden školní rok ze zástupců jednotlivých tříd. Patronát nad ŽR držela Mgr. Ida Els-
nerová. 
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METODICKÉ ORGÁNY 
 
Ve školním roce 2020/2021 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)  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. 

 
 
ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ 
 

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

 
Výchovná poradkyně Mgr. Martina Hliněnská 
 

- konzultační hodiny pro rodiče, žáky i kolegy neměla pevně stanoveny, vše záleží na do-
mluvě, po většinu roku konzultovala on-line 

- sestavila a průběžně aktualizovala tabulku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vy-
učující 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 

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

- řeší výchovné problémy spolu s třídními učiteli, ŘŠ, ZŘŠ operativně – proběhlo několik 
jednání s rodiči, výchovných komisí; nejčastějšími problémy je nepřipravenost na vyučování, 
špatná pracovní morálka, nevhodné a neslušné chování  
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ZPRÁVA PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD 
 
Ve školním roce 2020/2021 byly otevřeny dvě přípravné třídy.  
 
1. PA Žabičky pod vedením paní učitelky Anny Zapletalové a asistentky pedagoga Jany Je-
línkové. 
1. PB Sovičky pod vedením paní učitelky Dariny Holečkové a asistentky pedagoga Marcely 
Kubešové.  
 
Třída 1. PA se otevírala s počtem 15 žáků. Se školním rokem se loučilo celkem 15 žáků. Tří-
da 1. PB se otevírala s počtem 14 žáků. Se školním rokem se loučilo celkem 15 žáků. 
 
Do přípravných tříd byly zařazovány děti s odkladem povinné školní docházky na základě 
vyšetření 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, 
Cestujeme 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Během roku jsme vyrazili do ekoklubu Klíček, který nabízí nepřeberné množství environmen-
tálně vzdělávacích programů. Vybrali jsme letos tyto výukové programy- Všechno lítá, co 
peří má, dále jsme byli na naučné vycházce, během které jsme se seznamovali s okolím naší 
školy, místními památkami a zdejší přírodou. Děti se hravou formou seznámily s lesem, roz-
manitostí přírody a jejich obyvateli.  
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Ve škole jsme uspořádali tradiční akce – Mikulášskou a vánoční besídku, dětský karneval.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Během celého roku děti malovaly, kreslily a tvořily krásná díla.  
 
Vzhledem k celosvětové pandemii COVID-19 došlo několikrát k plošnému uzavření škol 
v průběhu roku. Děti přípravných tříd byly vzdělávány distančně, zasíláním vzdělávacích ma-
teriálů pro domácí práci. Od 12. dubna 2021 se škola opět otevřela, účast dětí byla dobrovol-
ná. Z přípravných tříd se vrátilo do školy 29 žáků a byly otevřeny obě třídy.  
 
Zpracovaly: Zapletalová Anna 
                    Holečková Darina 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 
 

Charakteristika školní družiny 

Během školního roku 2020/2021 pracovala družina při Základní škole Palachova 
Brandýs n. L. pod vedením vychovatelky Evy Kouřilové. V tomto školním roce navštěvovalo 
družinu 234 žáků v osmi odděleních, 32 žáku se odhlásilo. Provozní doba školní družiny byla 
stanovena takto: 

Ranní družina od 6:30 do 7:40 

Odpolední družina od 11:30 do 16:30 

Poplatek za školní družinu činil 150 Kč za měsíc a byl hrazen pololetně částkou 750 Kč.  

Letos školní družina dostala nové hry, výtvarné pomůcky, sportovní potřeby, knihy a hračky. 

Školní družina má své pracoviště ve vedlejší budově. Ke svým činnostem využívá nejen tento 
prostor, ale i další prostory školy, mj. hernu, tělocvičnu nebo počítačovou učebnu. Během 
celého roku plně využívá školní zahradu s prolézačkami a pískovištěm (dříve určenou pro 
mateřskou školku). Ke svým hrám a vycházkám využívá ve velké míře i nedaleký park – Pan-
skou zahradu. Prostory školní družiny byly nově a barevně vymalovány. 

 

Výchovná a vzdělávací činnost 

Ve školním roce 2020/2021 pracovala školní družina dle ŠVP pro zájmové vzdělávání 
a podle vypracovaných měsíčních plánů.  

Během roku se družina bohužel nemohla zapojit a zúčastnit se společenských akcí jako ob-
vykle z důvodu omezení a nařízení vlády kvůli Covidu-19, ale snažili jsme se věnovat se od-
počinkovým a rekreačním činnostem, a také přípravou na vyučování zábavnou hrou. 

Cílem této výchovné práce byla snaha naučit žáky nenásilnou formou efektivně využívat svůj 
volný čas k sebepoznávání, čerpání nových informací a vědomostí. Také tolik důležité relaxa-
ci. Též pobyt v parku nebo při vycházkách po městě a blízkém okolí školy vedl žáky k osvo-
jování si nových poznatků a odpočinku v přírodě. 

 

Aktivity a prezentace školní družiny 

Aktivity školní družiny neprobíhaly jako v ostatních letech kvůli omezení spojenými 
s Covidem-19. Nemohli jsme navštěvovat kina, výstavy ani organizovat akce pro děti, což 
běžně družina dělá. I přesto se družině v lednu podařilo uspořádat soutěž – Výzdoba „Velkých 
sklenic od okurek“. Tato soutěž probíhala v týdnu od 11.1. do 18.1. 2021. Druhá soutěž s ná-
zvem „Výroba masek“ proběhla v květnu. Každé oddělení individuálně také zorganizovalo 
akce pro děti např. Svatý Václav, Vánoční výrobky a masky…) 

V Brandýse dne 17.5.2021 

 

Zpracovala: Eva Kouřilová 
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B. PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ ŠKOLY 

 
VEDENÍ ŠKOLY 

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

Lenka Bajerová – vychovatelka ŠD 

Mgr. Kateřina Bartoňová – Tv + Aj 

Mgr. Kateřina Beránková – vyučující Čj+D 

Mgr. Tereza Beštová – vyučující NJ + D 

Ivana Neumanová Bláhová – vychovatelka ŠD 

Mgr. Michal Bobr – vyučující Z 

Mgr. Vendula Boháčová – vyučující Aj 

Bc. Radka Brožková – asistent pedagoga 

Mgr. Nikola Brtvová – vyučující M + VkZ 

Jan Čečrdle – vyučující F 

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

Veronika Dušková – asistent pedagoga 

Mgr. Kateřina Ďurišová – vyučující Fj 

Mgr. Ida Elsnerová - vyučující Čj+OSV 

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

Michaela Hlinková – asistent pedagoga 

Bc. Darina Holečková DiS. - vyučující v přípravné třídě  

Nikola Horská – vyučující na 1. stupni 

Mgr. Veronika Jakubová – vyučující Aj 

Mgr. Gabriela Jedličková – vyučující na 1. stupni 

Jana Jelínková – asistent pedagoga 

Jana Jirsová – vychovatelka ŠD 

Mgr. Klára Johnová – vyučující Aj + VO 

Renata Jonáková – vychovatelka ŠD 

Bc . Tereza Kabaljuková – asistent pedagoga 

Mgr. Radka Kotrbová - vyučující na 1. stupni  

Mgr. Alena Kotková – mateřská a rodičovská dovolená 

Eva Kouřilová - vedoucí vychovatelka ŠD 
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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 

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

Jitka Pešková – vychovatelka ŠD 

Mgr. Jana Petržílková – vyučující Tv 

Bc. Tereza Pfefferová – vyučující Aj 

Marcela Piačková – vyučující Aj 

Michaela Piačková – vyučující Aj  

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

Marta Rybáková – asistent pedagoga 

Mgr. Jaroslava Rychová – vyučující Čj+D 

Veronika Serbusová – vychovatelka ŠD 

Mgr. Zdeňka Schoberová – vyučující F+Inf+Pč 

Mgr. Jana Sinkulová – vyučující Aj 

Mgr. Klára Sochorová – Ch + Nj 

Bc. Markéta Stará – vyučující Aj 

Dita Stránská – asistent pedagoga 

Bc. Lukáš Svoboda – vyučující Tv + VkZ 

Mgr. Jana Šestáková – vyučující na 1. stupni 

Ing. Zdeňka Šmejkalová – asistent pedagoga 

Mgr. Jana Špinarová – vyučující na 1. stupni 

Mgr. Miroslava Šplíchalová – vyučující na 1. stupni 

Bc. Markéta Švarcbeková – mateřská a rodičovská dovolená 

Mgr. Ivana Vančurová – vyučující Aj 

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 – mateřská a rodičovská dovolená 

PhDr. Petra Wagnerová – vyučující na 1. stupni 

Anna Zapletalová – vyučující v přípravné třídě 
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PhDr. Petra Zavoralová – asistent pedagoga + speciální pedagog 

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 

Kateřina Koderová - péče o úklid a pořádek 

Zdeňka Koderová - péče o úklid a pořádek 

Blanka Kolínská – administrativní a spisová pracovnice 

Marcela Kovářová - péče o úklid a pořádek 

Jan Novák – bezpečnostní pracovník 

Alena Rádlová - péče o úklid a pořádek 

Kateřina Šprynarová - vedoucí prodejny papírnictví + sklad učebnic 

Jiří Tulach – školník, topič 

Blanka  Tupá - bezpečnostní pracovník  

Monika Vachovcová – vedoucí kuchařka, zástupkyně vedoucí školní jídelny 

Božena Brzicová - vedoucí kuchařka 

Dana Hrdličková - vedoucí kuchařka 

Eva Purnochová – pokladní, skladnice 

Jaroslava Kettnerová - vedoucí kiosku + kuchařka 

Barbora Dolanská Chábková – kuchařka  

Tereza Fialová – mateřská a rodičovská dovolená 

Růžena Gogelová – pokladní + péče o úklid 

Vladimíra Hladíková – kuchařka 

Marie Karásková - kuchařka 

Miloslava Ledecká – kuchařka 

Jitka Mikešová – kuchařka 

Renáta Miklašíková - kuchařka 

Zdeňka Miklašíková - kuchařka 

David Němeček - kuchař 

Jiřina Nováková – 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 10,9 13 

9 8 8 

12 45,3 53 

13 2 2 

Celkem: 66,2 76 

 
B.  NEPEDAGOGOVÉ 
  

Tarifní 
třída 

Úvazek Počet 
zaměstnanců 

2 8,3 9 

3 10,5 11 

4 3,0 4 

5 4,7 5 

6 1,0 1 

8 2,0 2 

11 1,0 1 

Celkem: 30,5 33 

  
 

 VĚKOVÁ STRUKTURA 
 

 

Průměrný věk zaměstnanců je  47,5 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 2 2  8 5 2 

učitelé – 2. stupeň 2 8 6 8 4 2 

speciální pedagog   1    

asistent pedagoga 1 2 5 4 1  

vychovatel v ŠD   3 4 1  

nepedagogové   5 2 3 3 

školní jídelna  1 6 6 5 2 
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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 2021/2022 se podle původního plánu měl konat tradičně ve 
dvou dnech. Vlivem protiepidemických opatření, která platila v době zápisů, jsme se rozhodli 
pro elektronickou formu zápisu. Zákonní zástupci vše vyplnili prostřednictvím internetu a pak 
jen přišli odevzdat do školy příslušné dokumenty.  

Poprvé k zápisu bylo přihlášeno celkem 89 dětí, z toho bylo 41 dívek. 

Po jednoletém odkladu se přihlásilo 27 dětí, z toho 12 dívek. 

Z 89 dětí, které se letos poprvé hlásily k zápisu, jich 16 nakonec nastoupilo na jinou základní 
školu. Ze zbylých 73 dětí jich 21 (z toho 7 dívek) požádalo o odklad povinné školní docház-
ky. Všem žádostem o odklad bylo vyhověno. Z 27 „odkladových“ dětí jich na naši školu sku-
tečně nastoupilo 19. 

Později (během července) jsme ještě několik prvňáčků, kteří byli na jiných školách 
z kapacitních důvodů odmítnuti, přijali. Nakonec 1. září nastoupilo do prvního ročníku 76 
dětí. 

 

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 10 4 6 

Gymnázia 6letá 0 0 0 

Gymnázia 8letá 9 5 4 

SOŠ s maturitou 44 17 27 

SOŠ bez maturity 15 8 7 

Přímý pracovní poměr 3 1 2 

    

Vycházející z 9. roč 72 30 42 

Vycházející z 8. roč 6 3 3 

Víceletá gymnázia 9 4 6 

Celkem 87 37 51 
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E. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 
 

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2020 / 2021: 

 

I. stupeň: 
 
Celkem:  17 tříd 
(k 30.9.2020)  421 žáků (o 9 méně než v předchozím školním roce) 

 
 
Chování:  a) pochvaly žáků:     0 (I.pol + II.pol) 
(k 31.1.2021 a  pochvala třídního učitele  0   (0 + 0) 
k 30.6.2021)  pochvala ředitele školy  0 (0 + 0) 

 
b) výchovná opatření:    24 

napomenutí třídního učitele  15 (8 + 7) 
důtka třídního učitele   9 (1 + 8) 
důtka ředitele školy   0  

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

 
Prospěch:   prospěl s vyznamenáním  339 
(k 30.6.2021)  prospěl     75 

neprospěl    7 

 

II. stupeň:  
Celkem:  14 tříd 
(k 30.9.2020)  345 žáků (o 26 více než v předchozím školním roce) 
 
Chování:  a) pochvaly žáků:     11 (I.pol + II.pol) 
(k 31.1.2021 a  pochvala třídního učitele  11 (3 + 8) 
k 30.6.2021)   pochvala ředitele školy  0 (0 + 0) 

 
b) výchovná opatření:    24 

napomenutí třídního učitele  7 (6 + 1) 
důtka třídního učitele   10 (6 + 4) 
důtka ředitele školy   7 (2 + 5) 

 
  c) snížené stupně z chování   9 
   2. stupeň    6 (0 + 6) 
   3. stupeň    3 (1 + 2) 

 
Prospěch:   prospěl s vyznamenáním  104 
(k 30.6.2021)  prospěl     215 

neprospěl    27 

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

V letošním školním roce byly bohužel veškeré aktivity nad rámec povinné výuky realizovány 
pouhý jeden týden v říjnu. Pak už nám to vládní opatření nedovolovala. 
 
 
F. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ     
 
 Prevence sociálně patologických jevů probíhala ve školním roce 2020/2021  dle naše-
ho Minimálního preventivního programu. Podíleli se na ní kromě ŠMP třídní učitelé jednotli-
vých tříd v rámci svého pedagogického působení v průběhu výuky i mimo ni. Bohužel celý 
školní rok byl ovlivněn COVIDEM – 19, takže většina plánovaných preventivních programů 
se uskutečnit nemohla. 

Na  webových stránkách školy jsou umístěny 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 a 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 počíta-
čích 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. 

Školní metodičky prevence jednaly individuálně s rodiči, žáky i pedagogickým sbo-
rem, když se na ně někdo obrátil. Úzce spolupracovaly s vedením školy. 

Preventivní činnost na 1. stupni byla zaměřena díky on-line výuce zejména na účast na 
ní, na plnění úkolů zadaných přes Google Učebnu. Bylo řešeno ŠMP několik případů, kdy se 
rodiče nebo děti obraceli s prosbami o rady týkající se on-line výuky, vztahů mezi žáky. 
  Prevence na 2. stupni se zaměřovala zejména na problematiku dospívání, prevenci 
šikany popř. eliminaci jejích nežádoucích dopadů, příznivého rozvoje třídního klimatu a klad-
ných interpersonálních vztahů mezi žáky navzájem, dále na ochranu vlastního zdraví proti 
nebezpečí viru HIV, drogovou prevenci, prevenci alkoholismu aj. 
Kvůli koronaviru byla přerušena výuka a zavedena výuka distanční. Akce prevence tak byly 
zrušeny nebo přesunuty do dalšího školního roku. 
Z plánovaných akcí se ve školním roce 2020/2021 uskutečnil pouze 
14. 9. 2020  Protidrogový vlak 
- účast všech tříd (A, B, C, D) 8. ročníku 
9. 10. 2020  Preventivní program – Kyberšikana 
- účast tříd 7. A, B, C, D; 8. A, D; 9. A, B, C 
Pro zbývající třídy II. stupně a třídy 5. ročníku se tento preventivní program měl uskutečnit 
15. 10. 2021, ale z důvodu uzavření škol nebyl již realizován. 
Preventivní program byl veden lektory společnosti Portus Prachatice, o. p. s. pod vedením 
Ing. Petr Šmída, DiS 
Prostřednictvím programu „Mezi námi děvčaty – Čas proměn“ bylo předáno naší škole pro 
dívky ve věku 11 – 15 let  balení duopack Always (2 balení na třídu 5. až 9. ročníků). 
 
  Zpracovala: PhDr. Hana Zdražilová a Mgr. Jana Nepomucká 
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G. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (DVPP) 
 
Vedení školy vytváří příznivé podmínky pro zajištění dalšího vzdělávání všech pracovníků 
ve škole. Bohužel i tuto oblast postihla letos protiepidemická opatření. Velké množství plá-
novaných školení bylo zrušeno. Většina z těch, která se uskutečnila proběhla on-line. 

 
 

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

1 Motivace dítěte a žáka Michaela Hlinková, DiS zdarma 

2 Jak porozumět autismu Marcela Kubešová 2 500,- 

3 
Čeština jako druhý jazyk v českém 
školství 

Nikola Horská 990,- 

4 Moduly kurzu hospodářky Blanka Kolínská 5795,- 

5 Spisová služba Blanka Kolínská 1890,- 

6 Pět neděl v džungli před tabulí Jana Petržilková 960,- 

7 Dyslexie a dysortografie prakticky PhDr. Petra Zavoralová 1100,- 

8 Podpůrná opatření u žáků s SPU PhDr. Petra Zavoralová 1100,- 

9 
Psychohygiena učitele a práce se 
stresem 

Mgr. Nikola Brtvová 990,- 

10 Studium pro asistenty pedagoga Dita Stránská 8700,- 

11 Studium pro asistenty pedagoga Zuzana Herník 8700,- 

12 Efektivní zvládání konfliktů Mgr. Michaela Pavelková 1490,- 

13 Změna klimatu Mgr. Klára Johnová zdarma 

 
 
 

Hromadná školení pro asistentky pedagoga 

1 Jak vést obtížný rozhovor II. 

Mgr. Kateřina Bartoňová, 
Michaela Hlinková, DiS, 
Mgr. Křikalová, 
Mgr. Veronika Jakubová 

zdarma 
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H. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
 
 Podporovali a 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 pod-
mínek, často technicky i prakticky náročné a složitě realizovatelné). Zůstalo i nadále základ-
ním principem, že jednotliví vyučující i skupiny reprezentující určitou vzdělávací oblast, 
mají volný prostor pro velmi širokou pedagogickou autonomii, aby mohli hledat co nejefek-
tivněji fungující 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. 

 Veškerá naše činnost byla bohužel během celého školního roku značně omezována. 
Měli jsme naplánovánu řadu akcí, z nichž se nakonec uskutečnila jen jedna – slavností vyřa-
zení žáků devátého ročníku na brandýském zámku.  

 Vzhledem k distančnímu vzdělávání, které během roku převažovalo, jsme s žáky a 
jejich zákonnými zástupci komunikovali především elektronickou formou. Používali jsme 
Google Class Room, Bakaláře a webové stránky naší školy. 

 Pravidelně jsme přispívali do Městských listů. 

 
 
 
I. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU 

ŠKOLNÍ INSPEKCÍ  

 

 Ve školním roce 2020 /2021 nás Česká školní inspekce nenavštívila ani jednou. 

Pouze jsme v rámci šetření ČŠI byli zařazeni do testování žáků 4. ročníku z oblasti čtenář-
ské gramotnosti PIRLS 2021. Výsledky šetření budou oznámeny až koncem roku 2022.  
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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 zís-
kanými 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 ná-
kladů neinvestiční povahy na opravy a údržbu majetku města ve správě organizace.  

Příspěvek zřizovatele na ONIV  7 300 000,00 Kč 
K tomu je nutno ještě připočítat příspěvek na práci s mládeží ve výši 50 000 Kč a příspěvek 
na environmentální výchovu ve výši 10 000 Kč. Dále jsme během roku pořídili konvektomat 
Rational jako investici ve výši 597 117 Kč a z našeho investičního fondu se souhlasem zřizo-
vatele server za 103 987 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 živ-
nostenských 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. Též doplňková činnost, ostatně jako většina jiných aktivit, byla letos 
minimální.     

 

 

Účelový 
znak 

Ukazatel 
Čerpáno k 
31.12.2020 

Skutečně 
použito                 

k 31.12.2020 

Předepsaná výše 
vratky při finanč-
ním vypořádání 

33353 

Neinvestiční dotace celkem 58911633,00 58911633,00 0,00 

v tom:      

Přímé náklady na vzdělávání celkem 58911633,00 58911633,00 0,00 

z toho:    a) platy 41740391,00 41740391,00 0,00 

               b) OON 302461,00 302461,00 0,00 
               c) ostatní (pojistné + FKSP + 
ONIV) 16868781,00 16868781,00 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 podporo-
vaný Evropskou unií. Do projektu jsou zapojeny všechny děti základní školy + přípravné tří-
dy. 

V měsíci červnu jsme se přihlásili k Výzvě č. 02_20_080 Šablony III, jejichž cílem je  
rozvoj základních škol formou zjednodušených projektů (tzv. šablon). Aktivity jsou zaměřeny 
na personální podporu škol, realizaci projektových dnů, podporu ICT nebo zahraniční stáže 
učitelů. My jsme si vybrali personální šablonu na podporu školních asistentů. Na následující 
dva roky (realizace končí 30. 6. 2023) jsme získali více než milion korun na platy.   

 

 

L. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CE-
LOŽIVOTNÍHO 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 posta-

vení 
- 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 školy, roste produktivita práce zaměstnanců 
- zaměstnanci lépe vzdělaní a adaptovaní na nové metody práce = lepší image 

Letos silně ovlivněno covidem. 
 
 

M. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEK-
TECH 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-
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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 vyu-
čování, 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 dějepisem, zeměpisem, slohovou výukou,  mluvnickým učivem a také s výchovami.  Do 
výuky se tak podařilo začlenit jednotlivá průřezová témata. 

Problémem se letos stalo půjčování knih z knihoven, proto se většinou všichni zamě-
řovali na domácí zdroje. 

Pro žáky a žákyně prvních tříd jsme objednali preventivní program Veselé zoubky. 
Ten jsme stihli realizovat ještě v říjnu. Děti se seznámily s vývojem mléčného i stálého chru-
pu a se správným postupem při jeho čištění. Prohlédly si obrázky a videa, dověděly se o vý-
znamu zdravé výživy pro růst zubů a vyzkoušely si znalostní kvíz. 

Další projekty, které už tradičně každoročně zvládáme, se letos neuskutečnili. Měli 
jsme je samozřejmě v plánu - Abeceda peněz, Hasík a Mikuláš a čerti. Pandemie naše plány 
překazila.  

  

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

SPOLUPRÁCE SE ZŘIZOVATELEM ŠKOLY 

Vztah mezi školou a jejím zřizovatelem, Městem Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 
lze označit za přínosný. Město dle svých možností školu podporuje – vedle příspěvku na pro-
voz umožňuje škole realizovat doplňkovou 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 výstavbu tělocvičny.  

 

SPOLUPRÁCE S ODBOREM ŠKOLSTVÍ  

Odbor školství představuje pro školu kvalitního a vstřícného partnera při řešení nej-
různějších rozpočtových, výkazových a dalších povinností. 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, upo-
zorňuje 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 pozitivní. I zde se však projevila epide-
mická opatření. V průběhu roku členové školské rady schvalovali ředitelem školy předkláda-
né dokumenty - výroční zprávu o činnosti školy a školní řád.  
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SPOLUPRÁCE S RODIČI ŽÁKŮ 

V letošním školním roce byla spolupráce s rodiči otestována distančním vzdělává-
ním. Většina rodičů se k přerušení prezenčního a k zavedení distančního vzdělávání postavi-
la vstřícně. Podle pokynů pedagogů doma s dětmi, zvláště s těmi nejmenšími, pracovali. 
Zákonným zástupcům za to patří velké poděkování. Bez jejich pomoci by výuka pořádně  
nefungovala.   

Přestože můžeme školní rok 2020/2021 celkově hodnotit z pohledu kvality spoluprá-
ce rodičů se školou jako velmi dobrý, v individuálních případech - napříč oběma stupni – se 
najdou výjimky. Od pasivního přístupu rodičů k vyvíjeným aktivitám školy, přes nedosta-
tečný zájem o dosahované výsledky jejich dětí, až po nekritické vymáhání si známek z prací, 
které prokazatelně za dítě při distančním vzdělávání vypracoval někdo jiný. 

 
 

SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI ŠKOLAMI VE MĚSTĚ 

Spolupráce s ostatními školami ve městě je bezproblémová. Vzájemně konzultujeme 
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. 
Letos byla spolupráce opět ovlivněna covidem.  

 
 

SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKOU PORADNOU, POLICIÍ 

ČR, SOCIÁLNÍM ODBOREM – ODDĚLENÍM SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DÍ-

TĚTE (OSPOD)   

Se všemi výše uvedenými partnery spolupracovala škola zcela standardním způsobem. 
Nejčastější 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 
 

 
 

 

Zatékající voda na chodbě nové přístavby 
– září 2020 

Říjen 2020 – nová učebna chemie zející prázdnotou 
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Výuka dětí zdravotníků a dalších nezbytných profesí  - listopad 2020 

Výuka dětí zdravotníků a dalších nezbytných profesí  - listopad 2020 
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Probíhající rekonstrukce – ze dvou kabinetů vytváříme novou učebnu – leden 2021 

Po většinu školního roku byly třídy prázdné – únor 2021 
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Po několika teplých zimách jsme si užili i sníh – 15. února 2021 

Zima v Brandýse – 15. února 2021 


