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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 12.10.2022 a schválena Školskou ra-
dou Základní školy Palachova Brandýs n. L. dne 3. 11. 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, 

  

 dovolte mi, abych podobně jako v minulých letech, tak i letos napsal pár slov na úvod. 
Vypíchl pár momentů, které mi z hlediska školního roku 2021/2022 připadaly důležité.  

Minulou výroční zprávu jsem končil slovy, že školní rok 2020/2021 určitě řadím mezi 
ty nejhorší ve svém životě, že vzpomínat na něj nebudu rád, a proto bych si strašně moc přál, 
aby ten následující rok byl příjemnější. Mé přání se mi bohužel nevyplnilo. Naopak. Letošní 
školní rok byl totiž ještě těžší, ještě náročnější a složitější.  

V září jsme nastupovali s nadšením a plni očekávání. Těšili jsme se, že díky očkování, 
které od jara intenzivně probíhalo, budeme učit zcela prezenčně a bez neustálého omezování. 
Tento stav nám vydržel pouhý měsíc. Již během října se začaly objevovat případy výskytu one-
mocnění covid-19. S přibývajícím časem, i přes veškerá karanténní omezení, se objevovali další 
a další nakažení. Někteří vir zdolali za pár dnů, ale někteří s ním bojovali i několik týdnů. Ka-
ranténní pravidla se měnila snad každý den. Kolikrát ani krajská hygienická stanice nevěděla 
přesně, odkdy co platí. Mnohokrát proto došlo k nedorozumění, když něco jiného říkali lékaři, 
něco jiného jsme dostali v pokynech z MŠMT my a něco jiného jsme se dozvěděli na hygieně. 
Případů bylo tolik, že to asi nejlépe vystihuje zpráva, kterou jsem 5.11. poslal rodičům. 

„Naprosto zběsilý školní týden je za námi. Více než 500 dětí bylo, je, nebo ještě bude, v 
karanténě. K dnešnímu dni už máme ve škole přes 80 pozitivně testovaných. Z celkového počtu 
34 tříd je alespoň jeden pozitivně testovaný ve 28 třídách. Zbývá pouze šest tříd, kde zatím 
nemáme žádný hlášený případ. To ale neznamená, že tam takové děti nemohou být. Proto do-
cela vítám, že v pondělí 8.11. 2021 nás čeká screeningové testování.“   

 Ani testování šíření viru nezastavilo. Případů neustále přibývalo a samozřejmě se nevy-
hýbaly ani učitelskému sboru. Až to došlo tak daleko, že nám ve škole v jeden okamžik chybělo 
41 % žáků a 44 % pedagogů. V ten moment jsem požádal krajskou hygienickou stanici, aby 
nám pomohla a školu na nějaký čas uzavřela. To se také stalo. Na tři dny se celá škola dostala 
do karantény. (pozn. Až zhruba o dva měsíce později se objevila vládní vyhláška, která ředite-
lům škol umožňuje v takovýchto případech dát až 10 dnů epidemického volna.) 

 Masivní karantény se podařilo omezit až po Vánocích. A konečně to vypadalo, že od 
února začneme opět fungovat normálně. Jenže. 

 Dalším kritickým momentem, který se výrazně projevil do průběhu letošního školního 
roku, bylo napadení Ukrajiny Ruskem – 24. února 2022. Od tohoto okamžiku začaly na naše 
území proudit tisíce utečenců – především žen a dětí. Dětí, které se měly postupně začleňovat 
do výuky ve školách, kde měly plnit povinnou školní docházku. Naše škola přijala prvních pět 
utečenců, kteří o to požádali. Další zájemce jsme museli z kapacitních důvodů odmítat. Přesto 
jsme dostali ještě asi sedm desítek žádostí, jež jsme museli ve správním řízení vyřídit. Na jaře 
asi nebylo dne, aby někdo nepřišel požádat o místo. Řešení ukrajinské docházky do škol se 
protáhlo až do hlavních prázdnin.  

Zahájení válečného konfliktu na Ukrajině s sebou přineslo i značné ekonomické do-
pady. V první řadě došlo k prudkému zdražení prakticky všech produktů, zvláště výrazně pak 
stouply ceny energií. Když k tomu přidáte skutečnost, že od Nového roku 2022 jsme předali 
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naši „školní“ trafostanici zřizovateli a ze středního odběratele jsme se v ten okamžik stali ma-
loodběratelé, tak cena silového proudu se nám zvýšila více než dvakrát. Milión, který jsme měli 
určený v letošním rozpočtu na elektrickou energii, jsme vydali již během prvního pololetí. 
Z čeho zaplatíme druhé pololetí roku 2022? Dodnes nevím. Zatím jsme zastavili veškeré plá-
nované opravy, malování učeben i modernizaci školních prostor.     

 V polovině dubna proběhl zápis dětí do prvních tříd. Opět jsme zvolili elektronickou 
formu. Místo standardních dvou zápisových dnů mohli zákonní zástupci přihlašovat své děti 
celý týden. Poté jen donesli ve zvoleném termínu do školy vyplněné formuláře. I přestože bo-
jujeme s celkovou kapacitou školy, mohli jsme letos přijmout do prvních tříd všechny zájemce 
z Brandýsa i ze Staré Boleslavi, kteří se k nám přihlásili. Složitější to bylo později s přijímáním 
žáků do dalších ročníků. Kapacita školy (780) se totiž rychle naplnila a nám nezbylo nic jiného, 
než několika desítkám žadatelů (většinou z Ukrajiny) vydat rozhodnutí o nepřijetí. Historicky 
nejvyšší počet odmítnutých žáků. 

 Během roku byly i radostné chvíle. K pozitivním událostem, které jsme ve škole zazna-
menali, patří určitě výměna oken. Stará okna už netěsnila, špatně se s nimi větralo, zatékalo do 
nich i skrz ně do místností. Během prázdnin se je podařilo v celé hlavní budově demontovat a 
vyměnit za nová (téměř 250 kusů). Jen je škoda, že nemohla být plastová (= téměř bezúdrž-
bová). Ačkoli ve všech okolních budovách jsou, tak nám dámy z památkového ústavu plastová 
okna do školy nepovolily. 

Kromě výměny oken došlo i k zateplení střechy a k modernizaci kotelny. Všechny tyto 
úpravy by měly vést ke zlepšení energetické náročnosti budovy. 

A na závěr jsem si nechal nejpozitivnější událost, která bude určitě tvořit jádro výroč-
ních zpráv i v nadcházejících dvou letech. Po několikaleté snaze, která sahá až do minulého 
století, se konečně škola a její žáci dočkají své vlastní tělocvičny. Vše je hotovo. Vše domlu-
veno. 19.9.2022 dojde k předání staveniště a za rok a půl vyroste vedle naší jídelny zcela nová 
tělocvična. Termín dokončení je stanoven na březen 2024. Už se těšíme. 

 

 

 

   

  

 

V Brandýse nad Labem 7. 9. 2022       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. 

32 / 17 + 15 Vyučovací jazyk český 

Počet oddělení ŠD 8 Počet zapsaných žáků 212 

Počet žáků ZŠ (30.9.21) 
celkem / 1.st. + 2.st  

773  /  400 + 373 
Průměrný počet žáků ve 
třídě - celkem / 1.st. / 2.st 

24,2 / 23,5 / 24,9 

Celkový počet zaměst-
nanců školy (fyz. osoby) 

110 (z toho 96 žen) Pedagogů 77(z toho 68 žen) 
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Základní škola  (stav k 30.9.2021) 

 počet tříd počet žáků z toho dívek 

1. ročník 3 75 40 

2. ročník 4 85 44 

3. ročník 3 82 38 

4. ročník 3 71 34 

5. ročník 4 87 47 

6. ročník 4 111 50 

7. ročník 3 85 42 

8. ročník 4 87 40 

9. ročník 4 90 42 

Celkem 32 773 377 

 
 
 

Přípravné třídy  (stav k 30.9.2021) 

 počet tříd počet žáků z toho dívek 

Celkem 2 23 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 rozpoč-
tová 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 vy-
daného certifikátu a smlouvy s Pedagogickou 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 
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 ho-
dinám TV), zůstalo letos bez využití. Nemělo smysl investovat peníze do jeho zprovoznění, 
když se po mnohaletém snažení místo něj začne stavět tělocvična. Tu žáci využijí mnohem 
více než venkovní hřiště, na kterém se cvičí většinou jen v září a pak v květnu a červnu. 

 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 zůstala i v tomto školním roce chybějící tělocvična. 
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 celý rok in-
tenzivně zabývali. A úspěšně! Jsou hotové plány, je vysoutěžená zhotovitelská firma, zřizo-
vatel obdržel dotaci na stavbu ve výši 60 milionů korun. V polovině září 2022 dojde k převzetí 
staveniště a za rok a půl by měla být tělocvična uvedena do provozu.  

 Materiální zázemí školy se zlepšuje. Vybavení tříd základní školy je většinou nové a 
kvalitní. Lavice i židle jsou výškově nastavitelné. Ve všech učebnách máme interaktivní ta-
bule. Zázemí pro pedagogy se postupně inovuje. Máme zrekonstruované všechny kabinety. 
Jsou krásné, nové, moderní. Díky nové výstavbě došlo i k rozvolnění počtu pedagogů v jed-
notlivých kabinetech. 

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

 Přetrvávajícím problémem naší školy (ale i ostatních v našem regionu) je neustále se 
zvyšující počet zájemců o plnění povinné školní docházky. Postupně se proto z odborných 
pracoven staly kmenové učebny. Jedinými odbornými pracovnami zůstaly pouze počítačová 
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učebna, učebna chemie a cvičná kuchyňka. Půlené hodiny (např. angličtiny) jsme schopni re-
alizovat jen za pomoci vedlejší budovy, kam však žáci musí dojít přes venkovní prostředí. 

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

 Všichni učitelé mají k dispozici osobní notebooky. Pomocí nich se ve všech učebnách 
snadno připojí k internetu, k interaktivním tabulím, k reproduktorům, k dataprojektorům i vi-
zualizérům. Samozřejmostí je spojení s vlastním serverem (tzv. intranet). Na serveru je umís-
těna řada programů. Nejvýznamnější jsou Bakaláři, které používáme ke zpracování školní 
agendy (třídní knihy, omlouvání a zapisování chybějících, komunikace se zákonnými zá-
stupci, matrika školy, atd.). 

Vzhledem k navyšujícímu se počtu hodin informatiky a díky účelové dotaci z MŠMT 
jsme zbudovali novou (druhou) učebnu počítačů. V ní se nachází 30 pracovních stanic All-in-
one. Ve starší učebně mohou žáci využívat 24 stolních počítačů. Stolní počítače mají také 
pedagogové kabinetech a v přípravných třídách. Všechny jsou zapojeny do vnitřní sítě. Škola 
je na internet připojena 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. Letos se bohužel z důvodů  
proticovidovým opatření žádné plesy nekonaly. Taneční kurzy proběhly jen v omezené po-
době. 

 Základní škola poskytuje základní vzdělávání podle školního vzdělávacího programu 
Škola pro život. Škola nebyla v minulých letech nijak úzce profilována. To se před rokem 
změnilo. Otevřeli jsme 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 ho-
din). Protože ohlasy byly velmi pozitivní, zřídili jsme třídu s rozšířenou výukou matematiky i 
letos. 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 vy-
užíváme institutu asistenta pedagoga (v letošním roce u nás působilo 15 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, vizualizérů a interaktivních učeb-
nic). 

 Žákům obvykle nabízíme pestrou nabídku zájmových kroužků - dětský pěvecký sbor, di-
vadelní studio Větrník, dětský soubor zobcových fléten Veselá píšťalka, pohybové hry, 
keramický kroužek, počítačový kroužek, výtvarný kroužek, šachový kroužek, vaření, tvo-
řivé dílny a kroužek filmové tvorby. Letos jsme z důvodu pandemie Covid-19 tuto širokou 
škálu nabídnout nemohli. 
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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. 

Vzhledem ke změnám v RVP jsme během celého školního roku náš školní vzdělávací 
program upravovali tak, abychom od následujícího školního roku učili podle aktualizované 
verze. 

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 RVP. Žákům 
přípravných tříd je věnována intenzivní individuální péče. Kromě 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“. I školní družina během roku pracovala 
na inovované verzi ŠVP. 

 
 

ŠKOLSKÁ RADA (ŠR) 
 
 Školská rada funguje ve škole od roku 2005.  
Ve středu 29.9.2021 proběhly po třech letech volby zákonných zástupců nezletilých žáků. Do 
stanoveného termínu bylo podáno sedm návrhů  na kandidáty do školské rady, z nichž si zá-
konní zástupci volili dva nové. Ze 773 evidovaných voličů se voleb zúčastnilo 16 (tj. 2,06 %). 
Od 1.10.2021 byly nově zvoleny: 
Kristýna Pokorná a Ing. Emílie Koťátková 
  
Školská rada nyní pracuje ve složení: 
zástupci za rodiče:   Kristýna Pokorná 
    Ing. Emílie Koťátková 
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 za-
stupuje 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 volený na 
jeden školní rok ze zástupců jednotlivých tříd. Patronát nad ŽR držela Mgr. Ida Elsnerová. 
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METODICKÉ ORGÁNY 
 
Ve školním roce 2021/2022 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 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 neměla pevně stanoveny, vše záleží na do-
mluvě, po většinu roku konzultovala on-line 

- 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 

- 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 nepřipravenost na vyučování, 
špatná pracovní morálka, nevhodné a neslušné chování  
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Speciální pedagožka PhDr. Petra Zavoralová 

Předmět speciálně pedagogické péče (PSPP) navštěvovalo ve školním roce 2021/2022 
celkem 28 žáků. Ve většině případů se jednalo o jednu hodinu týdně na žáka, jeden žák docházel 
třikrát v týdnu. Speciálně-pedagogické aktivity probíhaly převážně skupinově (max. 5 dětí ve 
skupině), výjimečně individuálně. Skupiny byly sestaveny podle věku žáků, resp. podle navště-
vovaného ročníku. 

Konkrétní aktivity v hodinách se odvíjely od doporučení školských poradenských zaří-
zení a individuálních potřeb žáků. Jednalo se o činnosti zaměřené na posílení pozornosti, zra-
kové a sluchové rozlišování, sluchovou analýzu a syntézu, sluchovou a zrakovou paměť, poro-
zumění čtenému textu, aplikaci gramatických pravidel, rozšiřování slovní zásoby, jazykový cit 
a mluvní pohotovost, oromotorická a grafomotorická cvičení a cvičení na spolupráci mozko-
vých hemisfér.  
 
 
 
 
 
 
ZPRÁVA PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD 
 
Ve školním roce 2021/2022 byly otevřeny dvě přípravné třídy.  
 
1. PA Žabičky pod vedením paní učitelky Anny Zapletalové. 
1. PB Sovičky pod vedením paní učitelky Dariny Holečkové a asistentky pedagoga Radky Zi-
gáčkové.  
 
Třída 1. PA se otevírala s počtem 12 žáků. Se školním rokem se loučilo celkem 13 žáků. 
Třída 1. PB se otevírala s počtem 12 žáků. Se školním rokem se loučilo celkem 13 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, 
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. Absolvovali jsme prohlídku 
brandýského zámku. V Knihovně Eduarda Petišky pro nás připravili zábavný vzdělávací pro-
gram a přiblížili dětem svět knih. 
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Během roku jsme vyrazili do ekoklubu Klíček, který nabízí nepřeberné množství environmen-
tálně vzdělávacích programů. Vybrali jsme letos tyto výukové programy: Kouzelný les, Jaro 
mezi stromy, Všechno lítá - co peří má, Včelka Sluněnka, Zahrada všemi smysly.  Děti se hra-
vou formou seznámily s lesem, rozmanitostí přírody a jejich obyvateli.  
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Ve škole jsme uspořádali tradiční akce – dětský karneval a vánoční besídku, vynášení Mo-
rany.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Během celého roku se děti vzdělávaly hravou formou. Osvojovaly si praktické dovednosti v 
rámci tematických okruhů. Tvořily, malovaly, rozvíjely tvůrčí schopnosti a navazovaly nová 
přátelství. 
 
Zpracovaly: Zapletalová Anna 
                    Holečková Darina 
       
 



 

Strana 15 (celkem 31) 

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 
 

Charakteristika školní družiny 

Během školního roku 2021/2022 pracovala družina při Základní škole Palachova Bran-
dýs n. L. ve dvou budovách. Šest oddělení odpolední družiny a ranní družina byla umístěna 
ve vedlejší budově. Dvě oddělení, do kterých chodili žáci prvních ročníků, fungovala v hlavní 
budově. Důvodem byla účast tělesně postižené holčičky, kde ve vedlejší budově nejsme schopni 
(ani se schodolezem) zajistit bezbariérovost. 

V tomto školním roce bylo do školní družiny přihlášeno 208 dětí, žáků přípravných tříd 
a prvních až čtvrtých ročníků. Celkem bylo v provozu 8 oddělení školní družiny, z toho 2 měla 
své zázemí v hlavní budově školy. Vychovatelky při své činnosti využívaly Školní vzdělávací 
program školní družiny s mottem: „S kamarády je svět veselejší“, jehož cílem je podpora ak-
tivního zdravého odpočinku dětí a odstraňování duševní únavy.  V rámci tohoto programu jsou 
děti vedeny k osvojování základních hodnot, je utvářen a prohlubován jejich vztah k životnímu 
prostředí. Učí se chránit si své zdraví, otevřeně komunikovat, spolupracovat a vzájemně se re-
spektovat. Důraz je kladen na individuální schopnosti každého dítěte, je podporována tvořivost 
dětí. Pohybové aktivity dětí byly realizovány především každodenním pobytem přírodě, v pří-
padě nepříznivého počasí v tělocvičně. V průběhu školní roku měly děti ze všech oddělení 
školní družiny možnost zúčastnit se následujících mimořádných aktivit: 

 

- soutěž „O krále hub“ 

- návštěva Oblastního muzea Praha – východ  

- prohlídka zbrojnice SDH Brandýs nad Labem 

- výsadba stromů  

- výroba exponátů na výstavu „Dobrodružství z papíru“ 

- zdobení a prodej perníčků pro útulky pro zvířata 

- výroba vánočních přání pro obyvatele Domova svatého Václava 

- družinový turnaj v kuželkách 

- návštěva Knihovny Eduarda Petišky 

- rybaření s vodníkem u Kralovického rybníka 

- přednáška záchranáře o první pomoci 

- Bublinková show 
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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 

Mgr. Markéta Ambrožová – vyučující na 1. stupni 

Lenka Bajerová – vychovatelka ŠD 

Mgr. Kateřina Bartoňová – vyučující Tv + Aj 

Mgr. Jana Bednářová – suplent na 1. stupni 

Mgr. Markéta Benešová – vyučující Z + Př 

Mgr. Kateřina Beránková – vyučující Čj+D 

Mgr. Tereza Beštová – vyučující NJ + D 

Ivana Neumanová Bláhová – vychovatelka ŠD 

Mgr. Jana Blažková – vyučující Aj 

Mgr. Michal Bobr – vyučující Z 

Mgr. Vendula Boháčová – vyučující Aj 

Mgr. Pavlína Bolehovská – vyučující Fy 

Bc. Radka Brožková – asistent pedagoga 

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

Mgr. Vratislav Dubný – vyučující M 

Veronika Dušková – asistent pedagoga 

Mgr. Ida Elsnerová - vyučující Čj+OSV 

Zuzana Herník – asistent pedagoga 

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

Michaela Hlinková DiS. – vedoucí vychovatelka ŠD 

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 
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Mgr. Radka Kotrbová - vyučující na 1. stupni  

Mgr. Alena Kotková – mateřská a rodičovská dovolená 

Mgr. Lucie Koukolová – vyučující Tv + Aj + Fj 

Eva Kouřilová - 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 

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 

Marcela Piačková – vyučující Aj 

Michaela Piačková – vyučující Aj  

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

Mgr. Zuzana Popelková – vyučující Čj 

Marta Rybáková – asistent pedagoga 

Mgr. Jaroslava Rychová – vyučující Čj+D 

Naďa Ryslová – asistent pedagoga 

Veronika Serbusová – vychovatelka ŠD 

Mgr. Zdeňka Schoberová – vyučující F+Inf+Pč 

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 

Bc. Vojtěch Ších – vyučující Inf, koordinátor a metodik ICT 

Ing. Zdeňka Šmejkalová – asistent pedagoga 

Mgr. Miroslava Šplíchalová – vyučující na 1. stupni 

Bc. Markéta Švarcbeková – mateřská a rodičovská dovolená 

Mgr. Renáta Tvrzníková – asistent pedagoga 

Mgr. Ivana Vančurová – vyučující Aj 

Jana Vencová – asistent pedagoga 

Ing. Jaroslav Vitvar – vyučující Př+Pč+Z 

Mgr. Věra Volfová – vyučující na 1. stupni 
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Mgr. Klára Vopršálková – mateřská a rodičovská dovolená 

PhDr. Petra Wagnerová – vyučující na 1. stupni 

Anna Zapletalová – vyučující v přípravné třídě 

PhDr. Petra Zavoralová – asistent pedagoga + speciální pedagog 

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

Radka Zigáčková – asistent pedagoga 

 

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 do 28.2.2022 

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, administrativní a spi-
sová pracovnice od 1.3.2022 

Jiří Tulach – školník, topič 

Blanka  Tupá - bezpečnostní pracovník  

Monika Vachovcová – vedoucí kuchařka, zástupkyně vedoucí školní jídelny 

Božena Brzicová - vedoucí kuchařka 

Renáta Doubková - kuchařka 

Dana Hrdličková - vedoucí kuchařka 

Eva Purnochová – pokladní, skladnice 

Jaroslava Kettnerová - vedoucí kiosku + kuchařka 

Barbora Dolanská Chábková – kuchařka  

Tereza Fialová – mateřská a rodičovská dovolená (kuchařka) 

Růžena Gogelová – pokladní + péče o úklid 

Vladimíra Hladíková – kuchařka 

Marie Karásková - mateřská a rodičovská dovolená (kuchařka) 

Miloslava Ledecká – kuchařka 

Jitka Mikešová – kuchařka 

Zdeňka Miklašíková - kuchařka 

David Němeček - kuchař 

Monika Šofrová – kuchařka 

Petra Vítková – kuchařka 

Václava Vrbová – kuchařka 

Milena Vrzáková - kuchařka 

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

Tarifní 
třída 

Úvazek Fyzických 
osob 

8 12,4 15 

9 8 8 

12 46 52 

13 2 2 

Celkem: 68,4 77 

 
B.  NEPEDAGOGOVÉ 
  

Tarifní 
třída 

Úvazek Fyzických 
osob 

2 7,3 8 

3 11,95 14 

4 3,05 4 

5 5,07 7 

6 1,0 1 

8 2,0 2 

11 1,0 1 

Celkem: 31,37 37 

  
 

 VĚKOVÁ STRUKTURA 
 

 

Průměrný věk zaměstnanců je  48,2 let. 
 

 18-24 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 4 1 1 5 6 2 

učitelé – 2. stupeň 3 4 9 9 3 3 

speciální pedagog   1    

asistent pedagoga 1 1 6 5 2  

vychovatel v ŠD   3 4 1  

nepedagogové   5 2 3 3 

školní jídelna  1 5 8 5 1 
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C. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ 
DO ŠKOLY 
 
Zápis dětí do 1. ročníku 

Vzhledem k nepředvídatelné situaci s vývojem epidemie covid-19 jsme se letos rozhodli vyko-
nat zápis pouze formativně – bez účasti dětí. Po zkušenostech z předchozího školního roku jsme 
zvolili nejprve elektronickou předevidenci zápisu, kdy si zákonní zástupci vyplnili všechny po-
třebné formuláře elektronicky prostřednictvím internetu, zaregistrovali se na určitý termín a čas 
a pak už jen přišli odevzdat do školy podepsané dokumenty.  

Poprvé k zápisu bylo přihlášeno celkem 101 dětí, z toho bylo 46 dívek. 

Po jednoletém odkladu se přihlásilo 28 dětí, z toho 13 dívek. 

Ze 101 dětí, které se letos poprvé hlásily k zápisu, jich 18 nakonec nastoupilo na jinou základní 
školu. Ze zbylých 83 dětí jich 23 (z toho 7 dívek) požádalo o odklad povinné školní docházky. 
Všem žádostem o odklad bylo vyhověno. Z 28 „odkladových“ dětí jich na naši školu skutečně 
nastoupilo 17. 

Později (během července) jsme ještě několik prvňáčků, kteří byli na Základní škole Na Výsluní 
z kapacitních důvodů odmítnuti, přijali. 

 

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 2 1 1 

Gymnázia 6letá 1 1 0 

Gymnázia 8letá 6 1 5 

SOŠ s maturitou 49 28 21 

SOŠ bez maturity 45 25 20 

Přímý pracovní poměr 4 2 2 

    

Vycházející z 9. roč 90 48 42 

Vycházející z 8.+ 7. 
ročníku 

10 8 2 

Víceletá gymnázia 7 2 5 

Celkem 107 58 49 
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E. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 
 

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2021 / 2022: 

 

I. stupeň: 
 
Celkem:  17 tříd 
(k 30.9.2021)  400 žáků (o 21 méně než v předchozím školním roce) 

 
 
Chování:  a) pochvaly žáků:     46 (I.pol + II.pol) 
(k 31.1.2022 a  pochvala třídního učitele  33   (0 + 33) 
k 30.6.2022)  pochvala ředitele školy  13 (0 + 13) 

 
b) výchovná opatření:    66 

napomenutí třídního učitele  40 (7 + 33) 
důtka třídního učitele   22 (9 + 13) 
důtka ředitele školy   4 (3 + 1)  

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

 
Prospěch:   prospěl s vyznamenáním  292 
(k 31.8.2022)  prospěl     97 

neprospěl    7 

 

II. stupeň:  
Celkem:  14 tříd 
(k 30.9.2021)  373 žáků (o 28 více než v předchozím školním roce) 
 
Chování:  a) pochvaly žáků:     87 (I.pol + II.pol) 
(k 31.1.2022 a  pochvala třídního učitele  68 (13 + 55) 
k 30.6.2022)   pochvala ředitele školy  19 (6 + 13) 

 
b) výchovná opatření:    91 

napomenutí třídního učitele  44 (28 + 16) 
důtka třídního učitele   27 (8 + 19) 
důtka ředitele školy   20 (8 + 12) 

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

 
Prospěch:   prospěl s vyznamenáním  104 
(k 31.8.2022)  prospěl     260 

neprospěl    9 

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 
 

 
I v letošním školním roce byly bohužel veškeré aktivity nad rámec povinné výuky silně 

redukovány vlivem protiepidemických opatření. 
 
Po 18 měsíční pauze se od října znovu rozběhlo Divadelní studio Větrník,  avšak v na-

prosto novém složení. Zájem dětí  z 1. stupně dokonce  převyšoval kapacitu kroužku.  
Po covidové izolaci bylo třeba  věnovat se především socializaci a rozvoji komunikač-

ních dovedností, tvořivosti, schopnosti pracovat ve skupině, navzájem si  naslouchat  a respek-
tovat se.  

Ve 2. pololetí pak zcela na základě nápadů dětí vznikl soubor krátkých výstupů na téma 
„Odpadky, které vidíme v našem městě.“  Větrník pak reprezentoval naši školu na brandýské 
Ekokonferenci. 

Někteří Větrníci se rovněž věnovali recitaci a úspěšně vystoupili na recitační soutěži 
Macharův Brandýs. 
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F. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ     
 
  

Prevence sociálně patologických jevů probíhala ve školním roce 2021/2022 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. 

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 Pravi-
dla pro děti k bezpečnějšímu užívání internetu, dále i Pravidla pro rodiče k bezpečnějšímu uží-
vání internetu jejich dětmi. V poslední sekci s názvem Čeho si doma všímat naleznou: 
 1) Šikanování dítěte, 2) Užívání drog, alkoholu a závislost na tabáku, 3) Závislost na počítačích 
a počítačových hrách,  4) Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie a bulimie).  

Ke všem těmto okruhům jsou uvedeny příznaky i možnosti řešení a pomoci, telefonní 
kontakty i odkazy na různé organizace, kam se v případě potřeby obrátit. 
Veškeré informace ŠMP zaslal i rodičům celé školy. Upřesnil, kde na webových stránkách na-
leznou odkazy. 

Během školního roku obě ŠMP jednaly individuálně s rodiči, žáky i s členy pedagogic-
kého sboru, kteří se na ně obrátili. Úzce spolupracovaly s vedením školy a výchovným porad-
cem. 
Veškeré kázeňské problémy byly řešeny ihned a důsledně. Velmi pozitivní přínos měly pravi-
delné výchovné komise pro rodiče problémových žáků ve spolupráci výchovné poradkyně, 
školní metodičky prevence, třídních učitelů a vedení školy.  

Preventivní činnost na 1. stupni byla zaměřena zejména na zdravý životní styl a výživu. 
Tyto body byly plněny v rámci dlouhodobého projektu Pohyb a výživa. Rozvoji správných 
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. 

Preventivního programu Hrou proti AIDS se v letošním školním roce účastnili žáci 
9. ročníku. V 8. ročníku se akce nemohla uskutečnit z důvodu Covidu-19, proto byla žákům 
přesunuta do 9. ročníku. 

Dle původního plánu pro tento školní rok (podzim 2021) měl být program i pro žáky 
letošních 8. ročníků, ale nemoc Covid-19 zasáhla do plánů preventivních programů i v letošním 
školním roce, proto došlo k časovému posunu nejen tohoto preventivního programu do příštího 
školního roku. 

Prevence v tomto školním roce probíhala dle potřeby ve třídách společně - třídní uči-
tel(ka) + metodik prevence pro daný ročník i v rámci vyučovacích hodin s vyučujícími ČJ, Př, 
VO, OSV, VkZ. 
 
 
 
 Hana Zdražilová + 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 plánova-
ných školení bylo zrušeno. Většina z těch, která se uskutečnila, proběhla on-line. 

 

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

1 Zdravotník zotavovacích akcí Mgr. Klára Johnová 3 600,-Kč 

2 HYPO - Prevence SPUCH PhDr. Petra Zavoralová    800,-Kč 

3 
POPRATEM - Rozvoj pracovního 
tempa 

PhDr. Petra Zavoralová 1 200,-Kč 

4 Žák s vývojovou dysfázií PhDr. Petra Zavoralová 1 000,-Kč 

 
Kromě toho se řada učitelek a asistentek pedagoga zúčastnila školení, která pořádal 

MAS – Střední Polabí. 
 

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 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. 

 Veškerá naše činnost byla bohužel během celého školního roku značně omezována. 
Měli jsme naplánovánu řadu akcí, z nichž se nakonec uskutečnila jen jedna hrstka. 

 Pravidelně jsme přispívali do Městských listů. 

 Nejlepší jméno škole určitě vždy dělají výsledky žáků v soutěžích. Tentokrát nás vý-
razně zviditelnily děti napříč všemi činnostmi. Velký úspěch jsme zaznamenali ve vědomost-
ních soutěžích (např. 1. místo okresní kolo matematické olympiády 6. ročník Tereza Lamková, 
7. ročník Alena Fričová), ve sportovních soutěžích (1. místo v okresním přeboru ve vybíjené) 
i v uměleckých soutěžích (Macharův Brandýs). 

 
I. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU 

ŠKOLNÍ INSPEKCÍ  

 

 Ve školním roce 2021 /2022 nás Česká školní inspekce nenavštívila ani jednou. 
Pouze jsme se zúčastňovali různých šetření ČŠI elektronicky. 

Koncem dubna jsme dostali výsledky testování žáků 4. ročníku z oblasti čtenářské 
gramotnosti PIRLS 2021, které ČŠI uskutečnila koncem minulého školního roku a na pod-
zim tohoto. Naše výsledky jsou v porovnání s celorepublikovými ve všech oblastech vysoce 
nadprůměrné. Celková úspěšnost řešení testů byla celorepublikově na 59%. Naše škola však 
měla úspěšnost necelých 70%.   
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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  7 300 000,00 Kč 
K tomu je nutno ještě připočítat příspěvek na práci s mládeží ve výši 80 000 Kč a příspěvek 
na environmentální výchovu ve výši 10 000 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. Též doplňková činnost, ostatně jako většina jiných aktivit, byla letos 
minimální.     

 

 

 

Účelový 
znak 

Ukazatel 
Čerpáno k 
31.12.2021 

Skutečně po-
užito                 

k 31.12.2021 

Předepsaná výše 
vratky při finanč-
ním vypořádání 

33353 

Neinvestiční dotace celkem 67397246,00 67064714,00 332532,00 

v tom:      

Přímé náklady na vzdělávání celkem 67397246,00 67064714,00 332532,00 

z toho:    a) platy 47929043,00 47929043,00 0,00 

               b) OON 424267,00 91735,00 332532,00 
               c) ostatní (pojistné + FKSP + 
ONIV) 19043936,00 19043936,00 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. 

Od září jsme začali realizovat Výzvu č. 02_20_080 Šablony III. Cílem této výzvy 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. Od září jsme tak 
mohli zabezpečit fungování pěti školních asistentek. Všechny pracovaly na dohodu o provedení 
práce s rozsahem většinou 12 hodin týdně. V realizaci budeme pokračovat ještě i v příštím škol-
ním roce, neboť projekt končí 30. 6. 2023.   

 

 

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

I v letošním roce, tak jak bylo již několikrát řečeno, byla tato oblast silně ovlivněna protiepi-
demickými opatřeními proti šíření nemoci covid-19. 
 
Vysokoškolským studiem si vzdělání doplnila Ing. Adéla Ambrožová (pedagogické mi-
nimum) a Ing. Zdeňka Šmejkalová (pedagogické minimum).  

 
 

M. 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 školu maximálně podporuje – vedle příspěvku na provoz umož-
ňuje škole realizovat doplňkovou činnost a využívat získané finanční prostředky z této aktivity 
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na posílení hlavní činnosti. Dlouhodobě se snaží vyřešit (a vyřešilo) problém nedostatečného 
sportovního zázemí. Město nám však nepomáhá jen materiálně a finančně, ale též odbornou 
pomocí např. v oblasti právní. 

 

SPOLUPRÁCE S ODBOREM ŠKOLSTVÍ  

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

Zvláštní kapitolou zůstává pomoc při řešení povinné školní docházky dětí pocházejících 
z Ukrajiny, které přišly do naší republiky na jaře letošního roku jako uprchlíci.  

 

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 předkládané 
dokumenty - výroční zprávu o činnosti školy a školní řád.  

 

SPOLUPRÁCE S RODIČI ŽÁKŮ 

V letošním školním roce byla spolupráce s rodiči testována opakovaným uzavíráním 
jednotlivých tříd a následným distančním vzděláváním. Většina rodičů se k neustálému pře-
rušování prezenčního a k opakovaně zavádění distančního vzdělávání postavila vstřícně. 
Podle pokynů pedagogů doma s dětmi, zvláště s těmi nejmenšími, pracovali. Zákonným zá-
stupcům za to patří velké poděkování. Bez jejich pomoci by výuka pořádně  nefungovala.   

Přestože můžeme školní rok 2021/2022 celkově hodnotit z pohledu kvality spolupráce 
rodičů se školou jako velmi dobrý, v individuálních případech - napříč oběma stupni – se na-
jdou výjimky. Od pasivního přístupu rodičů k vyvíjeným aktivitám školy, přes nedostatečný 
zájem o dosahované výsledky jejich dětí, až po osočování školy z neumožnění docházky dětí 
do školy v případě karantény, popř. vyhrožování škole (řediteli) trestním stíháním v momentě, 
kdy se pouze měla plnit vládní nařízení (např. povinná ochrana dýchacích cest ve škole). 

 
 

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. roč-
níku. Častokrát jsme letos hovořili o krizi spojené s umisťováním ukrajinských dětí do škol a 
školských zařízení. Ředitelé se dle potřeby scházejí. 

Všichni jsou členy Školské komise města. 
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SPOLUPRÁCE S MĚSTSKOU KNIHOVNOU 

Velmi kvalitní a dlouhodobá je spolupráce s 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 spo-
lupráce opět ovlivněna covidem.  

 
 

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, se 
každoročně zvyšuje.. 

 
 

SPOLUPRÁCE S ODBOROVOU ORGANIZACÍ   

Ve škole odborová organizace není založena. 
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PŘÍLOHY 
 

 
 
 
 

 

 
 

Žáci 7. ročníku – září 2021 

Žáci na zámku – prosinec 2021 
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Zateplení budovy školy – 
březen 2022 

Hlavní prázdniny ve škole – červenec 2022 
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Po výměně oken… by to chtělo ještě novou fasádu 

Budova těsně před výměnou oken 


