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1. Základní údaje o škole 

 

 

 

 

1.1 škola 

název školy  Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou 

                                         Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková organizace 

adresa školy  Třebízského 523, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01 

právní forma  příspěvková organizace 

IČO   71009949 

IZO   102274959 

Identifikátor školy  600047661 

Vedení školy  ředitelka: PaedDr. Dagmar Kuzníková 

                                         zástupkyně ředitelky: Mgr. Iveta Krejčiříková 

Kontakty   telefon: 311284902-4 

                                         e-mail: skola@skola.trebizskeho.cz 

                                         www.skola.trebizskeho.cz 

 

 

 

 

1.2 zřizovatel 

název zřizovatele  Město Kralupy nad Vltavou 

adresa   Palackého náměstí 1, Kralupy nad Vltavou 

kontakt   telefon: 315739811 

    e-mail:  mesto@mestokralupy.cz  

 

 

 

 

 

1.3 součásti školy   kapacita 

 

       

      Základní škola                                           440 

      Mateřská školka                                          28 

      Školní družina        90 

      Školní klub                                            neomezená 

      Školní jídelna                                         neuvádí se 
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1.4 základní údaje o součástech školy 

 

      Součást školy  Počet tříd/oddělení  Počet žáků Počet žáků na třídu 

 

      1. stupeň      8           166                  20,75 

      2. stupeň                                        4                             101                  25,25 

      Celkem                                        12                            267                  23 

      Školní družina                               3                              80                   26,7 

      Školní klub / kroužky                  1 / 14                       30 / 112           30 / 8 

      Školní jídelna             13 včetně MŠ          261                 161 průměr obědů/žák 

      Mateřská škola                            1                              28 

 

 

Komentář: 

Ve školní družině bylo zapsáno 80 žáků z 1. - 2. třídy pracujících pod vedením 3 

vychovatelek. 

Ve školním klubu bylo zapsáno celkem 30/112 žáků. Pod školní klub spadají i odpolední 

zájmové kroužky (florbal, ruční práce - háčkování, orientální tance, angličtina, dramatický 

kroužek, příprava z matematiky a českého jazyka, aerobic, šikulové, keramika, PC grafik, 

přírodovědný a chovatelský kroužek, sportovní kroužek a tanečky). Zájmové kroužky vedou 

učitelé naší školy, ve školním klubu pracuje s dětmi vychovatelka.  

Školní jídelna ve své hlavní činnosti školní jídelna připravovala stravu pro žáky ZŠ, děti MŠ a 

zaměstnance školy. Obědy pro cizí strávníky, dopolední svačiny pro žáky a zaměstnance 

školy, stravu pro děti z AZ školky a školky Lobeč a provozování školního bufetu, 

připravovala jídelna ve své hospodářské činnosti. V průběhu školního roku bylo uvařeno a 

vydáno v naší hlavní činnosti pro žáky ZŠ 37.602 obědů, pro děti MŠ 4.362 obědů a 8.724 

přesnídávek a svačin, pro zaměstnance školy 5.329 obědů. V hospodářské činnosti to bylo pro 

cizí strávníky 1.399 obědů, pro děti AZ školky 2.009 obědů a 4.018 přesnídávek a svačin, pro 

děti z MŠ Lobeč 255 obědů a pro naše žáky a zaměstnance školy 1.315 dopoledních svačin. 

Celkem tedy jídelna za školní rok 2015/2016 připravila 65.013 jídel.   
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1.5 materiálně technické podmínky školy 

 

1.5.1 Materiální 

 

Škola je vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů, 

např. matematiky, českého jazyka, angličtiny, přírodopisu je využíván výukový SW. 

Pro další studium a práci žáků i pedagogů je k dispozici školní knihovna. Odborná 

literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány o nové 

tituly. Pedagogové i žáci mohou využívat dvě moderní učebny PC. V průběhu 

školního roku byly využívány 4 dataprojektory, 9 notebooků pro přípravu pedagogů, 

4 učebny s interaktivní tabulí. Škola vlastní 3 digitální fotoaparáty a kvalitní kameru. 

Při akcích v aule školy používáme vlastní ozvučení. 

 

 1.5.2 Prostorové 

 

Škola je tvořena pouze jednou budovou s přilehlým školním hřištěm a rozsáhlou 

zahradou. V letošním školním roce byla rovněž opravou zahradního domku 

zprovozněna venkovní učebna, kterou v odpoledních hodinách využívá i školní 

družina a klub. 

Škola má vlastní tělocvičnu, kterou využívá pro výuku tělesné výchovy i pro 

mimoškolní činnost žáků. Slouží také školní družině, mateřské školce a sportovním 

kroužkům. V odpoledních a večerních hodinách tělocvičnu pronajímáme ostatním 

zájemcům o sportovní aktivity.  

Ve škole se nachází i cvičná školní kuchyňka, školní dílna, učebna výtvarné výchovy a 

učebna hudební výchovy, byla zřízena keramická dílna a zakoupena keramická pec. 

Máme odbornou pracovnu chemie a fyziky, přírodopisu, čtyři učebny s interaktivní 

tabulí a dvě učebny PC. 

Škola má tři oddělení školní družiny, která využívají tři učebny a školní klub, pod 

který spadají i odpolední zájmové kroužky.  Škola má svou vlastní kuchyň s jídelnou.  

 

1.5.3 Technické 

 

Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a 

komunikačních technologií. 

Pro výuku nejen ICT, ale i dalších předmětů jsou určeny 2 učebny výpočetní techniky. 

Menší počítačová učebna má k dispozici 15 stanic a ve větší je jich 28.  V obou 

počítačových učebnách jsou vyměněny počítače. V menší PC učebně i monitory. Ve 

zmíněných učebnách jsou dataprojektory umožňující promítání na plátno. Žáci mohou 

využívat i tiskárnu pro své práce na projektech a prezentacích. Žáci se rovněž učí 

s digitálními technologiemi v rámci výuky pracovních činností v 9. ročníku.  

Obě počítačové učebny jsou připojeny na internet. Učitelé mohou navíc využívat pro 

svou práci i dva počítače umístěné ve sborovně školy a rovněž připojení na internet. 

Učitelům byly do tříd a do kabinetů pořízeny počítače včetně přístupu na internet.  

K dispozici mají i notebooky. Práci jim ulehčuje i kopírka, skener, tiskárny, digitální 

fotoaparáty a kamera. 

Rovněž nově využívají laminovací přístroj a vazačku dokumentů. 
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1.5.4 Hygienické 

 

Pro dodržování pitného režimu pracovníků školy i žáků slouží nápojový automat 

v trendu zdravé výživy. 

Samozřejmostí se stalo i kvalitní sociální zázemí ve škole. Škola se opět zapojila do 

projektu Školní mléko a Ovoce do škol. Ve škole funguje školní bufet, kde jsou 

prodávány výrobky zdravé výživy za nákupní ceny.  

 

 

 

 

1.6 Údaje o školské radě 

 

Datum zřízení: k 1. lednu 2006 byla na škole ustanovena školská rada. V říjnu 2014 proběhly 

další volby. 

 

 

 

Počet členů:  6 

Zástupci jmenovaní zřizovatelem školy:  

Ing. Ivan Ottis 

Mgr. Martin Luksík 

 

Zástupci zvolení z řad pedagogů: 

Mgr. Iveta Krejčiříková 

Mgr. Pavlína Schmidtová 

 

Zástupci zvolení z řad zákonných zástupců: 

paní Hávová 

paní Císařová 

Na 1. zasedání nové školské rady byla zvolena předsedkyní školské rady Mgr. Pavlína 

Schmidtová. 
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2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve 

školním rejstříku 
 

2.1    1. – 9. ročník: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Škola pro život“ 

 

 

UČEBNÍ PLÁN 
1. stupeň – 2015 - 2016 

vyučovací předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník celkem 

Český jazyk 8 10 9 7 7 35+6 

Anglický jazyk 1 1 3 3 3 9+2 

Matematika 4 4 5 5 5 20+3 

Informatika    1 1  

1+1 

Prvouka 2 2 2    

 

 

 

12+2 

Přírodověda    2 2 

Vlastivěda    2 2 

Hudební výchova 1 1 1 1 1  

 

12 Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 

Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5 

celkem 20 22 24 26 26 118 
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UČEBNÍ PLÁN 
2. stupeň – 2015 - 2016 

vyučovací předmět 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník celkem 

Český jazyk 5 

(4+1) 

4 4 4 

(3+1) 

15+2 

Anglický jazyk 3 3 3 3 12 

Německý jazyk  0 3 3 +6 

Matematika 4 4 4 4 15+1 

Informatika 1     

1 

Dějepis 2 2 2 2  

 

11+1 

 
Občanská výchova 1 1 1 1 

Fyzika 2 2 2 2  

 

21+5 Chemie   2 2 

Přírodopis 2 2 2 2 

Zeměpis 2 2 1 1 

Hudební výchova 1 1 1 1  

 

10 Výtvarná výchova 2 2 1 1 

Výchova ke zdraví 1 1 0   

 

10+0 Tělesná výchova 2 2 2 2 

Pracovní činnosti 1 1 1 1 3+1 

Volitelné předměty  3 2 3 +8 

celkem 29 30 31 32 122 
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2.2 Povinně volitelné předměty 2015 – 2016: 

 

VP Anglická konverzace   AK  – 7., 8. ročník 

VP Přírodopisné praktikum   PřP  – 7. ročník 

VP Sportovní výchova   Sv  – 7., 8., 9. ročník 

VP Seminář z matematiky   SM  - 9. ročník 

VP Seminář z českého jazyka  SČJ  - 9. ročník 

 

 

2.3 Kroužky zajišťované pedagogy školy v rámci školního klubu 

 

Florbalový kroužek - vedl Martin Šulc.  

Ruční práce – háčkování – vedla Mgr. Pavlína Schmidtová. 

Orientální tanec – vedla Mgr. Iveta Jirasová. 

Taneční – vedla Mgr. Pavla Staňková. 

Angličtina pro mladší žáky – zajišťovala Lucie Pospíšilová 

Angličtina pro starší žáky – Mgr. Pavla Hirst 

PC grafik – Mgr. Suchý 

Přírodovědný a chovatelský kroužek – Mgr. Věra Reslerová 

Příprava z matematiky – Mgr. Hana Simandlová 

Příprava z českého jazyka – Mgr. Pavlína Schmidtová 

Aerobic – Pavla Slavíčková 

Sportovní kroužek – Mgr. Martina Kohoutová 

Šikulové – Mgr. Eva Baladová 

Keramika – Mgr. Věra Svobodová 

Dramatický kroužek – Jaroslava Švábová, Mgr. Michaela Smolejová, Michaela Nusková 
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

 

Počet pracovníků celkem 32 

Počet učitelů ZŠ 16 

Počet vychovatelů ŠD/ ŠK   3/1 

Počet učitelů MŠ   2 

Počet správních zaměstnanců MŠ   1 

Počet správních zaměstnanců ZŠ   4 

Počet správních zaměstnanců ŠJ   5 

Počet asistentů pedagoga   3 
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3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 

 

Pedagogičtí 

pracovníci 

Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

1 učitelka 1.0 VŠ 

2 učitelka 1,0 SŠ s maturitou, doplňuje si 

kvalifikaci 

3 učitelka 1,0 VŠ 

4 učitelka 1,0 VŠ 

5 učitelka 1,0 VŠ 

6 učitelka 1,0 VŠ 

7 učitelka 0,363 SŠ s maturitou 

8 učitelka 1,0 VŠ 

9 učitel 1,0 SŠ s maturitou, doplňuje si 

kvalifikaci 

10 učitelka 1,0 VŠ 

11 učitelka 1,0 VŠ 

12 vychovatelka ŠD 1.0 SOŠ s maturitou 

13 vychovatelka ŠD 1.0 SOŠ s maturitou 

14 vychovatelka ŠD 0,5 SŠ s maturitou 

15 Vychovatelka ŠK 0,5 SŠ s maturitou 

16 učitel 1,0 VŠ 

17 učitelka 1,0 VŠ 

18 učitelka 1,0 VŠ 

19 učitelka 1,0 VŠ, od 18.1.2016 MD 

20 učitel 0,5 VŠ, zástup za MD 

21 učitel 0,363 VŠ, zástup za MD 

22 asistent pedagoga 0,33 SŠ s maturitou 

23 asistent pedagoga 0,33 SŠ s maturitou 

24 asistent pedagoga 0,5 SŠ s maturitou 

25 ředitelka 1,0 VŠ 

26 zástupkyně 

ředitelky 

1,0 VŠ 

27 učitelka MŠ 1,0 SŠ s maturitou 

28 učitelka MŠ 1,0 SŠ s maturitou 
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3.3 Údaje o nepedagogických pracovnících 

 

ostatní pracovníci funkce úvazek stupeň vzdělání 

1 vedoucí kuchařka 1,0 SOU 

2 kuchařka 1,0 SOU 

3 pomocná kuchařka 1,0 ZŠ 

4 pomocná kuchařka 1,0 ZŠ  

5 vedoucí školní jídelny 1,0 SŠ s maturitou 

6 hospodářka 1,0 SŠ s maturitou 

7 školník 1,0 SŠ s maturitou 

8 uklízečka  1,0 ZŠ 

9 uklízečka 1,0 ZŠ 

10 uklízečka MŠ 0,8 ZŠ  

 

 

 
 

 

4. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a 

následném přijetí do školy 
 

4.1 Zápis k povinné školní docházce 2015-2016 pro školní rok 2016-2017 

 

Počet prvních 

tříd 

Počet dětí 

přijatých do 1. 

ročníku 

Z toho počet dětí 

po odkladu 

Počet dětí 

žádajících o 

odklad  

Celkem 

nastoupilo 

2 57 7 8 43 

 

 

 

Komentář: V průběhu školního roku 2015/2016 nebyl udělen žádný dodatečný odklad.  

6 budoucích prvňáčků z důvodu stěhování nenastoupilo. 
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4.2 Údaje o přijímacím řízení na střední školy 

 

Školní rok 2015/2016 

Ve školním roce navštěvovalo 9. ročník 18 žáků. Všichni úspěšně ukončili základní vzdělání. 

Povinnou školní docházku ukončili tři žáci v 8. ročníku a 1 žákyně v sedmém ročníku. 

 
Jméno a příjmení 

 

Oficiální název školy Přijat Nastupuje 

9. ročník 
1 Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43, 

Vršovická 564/43, 101 00 Praha 10 Vršovice 

65-42-M/01 Hotelnictví 

ano ne 

Hotelová škola Radlická 

Radlická 591/115, Jinonice, 158 00 Praha 5 

62-42-M/02 

ano ano 

2 Karlínská obchodní akademie a VOŠE 

Kollárova 5/271, 186 00 Praha 8 

63-41-M/02 Obchodní akademie-Cestovní 

ruch 

ano ano 

Střední škola elektrotechniky a strojírenství 

Jesenická 1, 106 00 Praha 10 Záběhlice 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 

ano ne 

 

3 

Soukromá střední škola výpočetní techniky 

Litvínovská 600, Praha 9 Prosek 

18-20-M/01 Programování a databázové 

systémy 

ano ano 

Střední škola-Centrum odborné přípravy 

technicko  -hospodářské, Poděbradská 1/179, 

Praha 9 Prosek 

26-41-L/01 Mechanik-elektrotechnik 

ano ne 

 

4 

Střední odborná škola Neratovice 

Školní 664, Neratovice 

23-68-M/01 Mechanik-opravář motorových 

vozidel 

ano ano 

Integrovaná střední škola Slaný, Hlaváčkovo 

náměstí 673, Slaný 

23-68-H/01 Automechanik-opravář 

ano ne 

5 Střední škola letecké a výpočetní techniky 

Odolena Voda 

U Letiště 370, 250 70 Odolena Voda 

18-20-M/01 Informační technologie 

 

ano ano 

Vyšší odborná škola a střední průmyslová 

škola dopravní 

Masná 18, 110 00 Praha 1 

23-45M/01 Dopravní prostředky 

ne ne 
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6 

Karlínská obchodní akademie a VOŠE 

Kollárova 5/271, 186 00 Praha 

63-41-M/02 Cestovní ruch 

ano ne 

Obchodní akademie Hovorčovická 

U Vinohradského hřbitova 

130 00 Praha 3 

65-42-M/02 Cestovní ruch 

ano ano 

 

 

7 

   

VOŠ a SPŠ dopravní 

Masná 18 

Praha 1 

37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 

ne ne 

 Trivis-SŠ veřejnoprávní a VOŠ prevence 

kriminality a krizového řízení  

Praha-Čakovice 

68-42-M/01 Bezpečnostněprávní činnost 

ano ano 

8 SOŠ, SOU Neratovice 

Školní 664, 277 11 Neratovice 

23-68-M/01 Mechanik, opravář motorových 

vozidel 

 

ano ano 

SOŠ, SOU Neratovice 

Školní 664, 277 11 Neratovice 

36-52-M/01 Instalatér 

 

ano ne 

 

9 

Střední škola-Centrum odborné přípravy 

technicko -hospodářské 

Poděbradská 1/179, 190 00 Praha 9 

28-42-L/01 Chemik-operátor 

ano ano 

Střední odborná škola a Střední odborné 

učiliště 

Cesta brigádníků 693, 278 01 Kralupy nad 

Vltavou 

28-42-L/01 Chemik-operátor-Farmaceutická 

výroba 

ne ne 

 

10 

Vyšší odborná škola a střední průmyslová 

škola dopravní 

Masná 18, 110 00 Praha 1 

23-45M/01 Dopravní prostředky 

ano ano 

Střední škola letecké a výpočetní techniky 

Odolena Voda 

U Letiště 370, 250 70 Odolena Voda 

25-51 H/01 Strojní mechanik-mechanik 

opravář pro letadla 

ano ne 
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11 

Střední odborná škola a střední odborné 

učiliště Praha – Čakovice, Ke Stadionu 623,  

196 00Praha 9 

41-43-L/01 Chov cizokrajných zvířat 

ano ano 

Vyšší odborná škola ekonomických studií a 

střední průmyslová škola potravinářských 

technologií 

Podskalská 10, Praha 2 

43-41-M/01 Veterinářství 

ne ne 

12 Vyšší policejní škola a střední policejní škola 

MV 

Zlínská 991, 769 01 Holešov 

68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost 

ne ne 

Hotelová škola Radlická 

Radlická 591/115, 158 00 Praha 5 -Jinonice 

65-42-41-M/01 Cestovní ruch 

ano ano 

 

 

 

13 

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední 

zdravotní škola 

5. května 51 

140 00 Praha 4 

69-41-L/02 

 

 

 

ne 

 

 

 

ne 

Vyšší odborná a Střední průmyslová škola 

dopravní 

Masná 18, Praha 1 

37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 

ano ano 

14 Střední škola elektrotechniky a strojírenství 

Jesenická 1, 106 00 Praha 10 -Záběhlice 

26-51-H/01 Elektrikář 

ano ne 

Střední odborná škola a střední odborné 

učiliště 

Školní 664, 277 11 Neratovice 

36-67-H/01 Zedník 

ano ano 

 

 

15 

Střední škola letecké a výpočetní techniky 

Odolena Voda 

U Letiště 370, 250 70 Odolena Voda 

18_20-M/01 Informační technologie 

ano ne 

Střední škola letecké a výpočetní techniky 

Odolena Voda 

U Letiště 370, 250 70 Odolena Voda 

23-45-L/02 Letecký mechanik 

ano ano 

 

16 

Soukromá podřipská střední odborná škola a 

střední odborné učiliště o.p.s. 

Náměstí Jana z Dražic 169, 413 09 Roudnice 

nad Labem 

63-41-M/01 Management obchodu 

ano ano 
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Střední odborná škola svaté Zdislavy 

Ječná 33, 120 00 Praha 2 

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 

ano ne 

17 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová 

škola dopravní 

Masná 18, 110 00 Praha 1 

37-41-M/02  

ne ne 

Soukromá střední škola a základní 

škola/1.KŠPA/ 

Pernerova 383/29, 186 00 Praha –Karlín 

65-42-M/02 

ano ano 

18 Střední odborná škola Neratovice 

Školní 664, Neratovice 

23-55-H/01 Karosář 

ano ne 

Střední odborná škola Neratovice 

Školní 664, Neratovice 

65—51-H/01 Kuchař-číšník 

ano ano 

 

 

 

 

 

5. ročník 
19  

Dvořákovo gymnázium a SOŠE 

Dvořákovo nám.800 

278 01 Kralupy nad Vlt. 

79-41-K/81 

 

ano ano 

GPJP Jindřišská 36  

Praha 1                    79-41-K/81 

 

 

 

ano ne 

 

20 

Dvořákovo gymnázium a SOŠE 

Dvořákovo nám.800 

278 01 Kralupy nad Vlt. 

79-41-K/81 

ne ne 

- - - 

 

 

21 

Dvořákovo gymnázium a SOŠE 

Dvořákovo nám.800 

278 01 Kralupy nad Vlt. 

79-41-K/81 

ano ano 
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- - - 

7. ročník 
22  

OU a Praktická škola  

Chabařovická 1125 

182 00 Praha 

65-51-E/01 

  

Integrovaná střední škola 

Hlaváčkovo náměstí 673 

274 01 Slaný 

Kuchařské práce  65-51-E/01 

 

  

8. ročník 
23 Střední odborné učiliště a Praktická škola 

Kladno-Vrapice 

Vrapická 53 

272 03 Kladno 

36-67-E/01 Zednické práce 

ano ne 

Střední odborné učiliště a Praktická škola 

Kladno-Vrapice 

Vrapická 53 

272 03 Kladno 

33-56-E/01 Truhlářská výroba a čalounická 

výroba/33-56-E/01 

 

ano ano 

24 SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou 

Cesta brigádníků 693 

278 01 Kralupy nad Vlt. 

23-51-H/01 Strojní mechanik 

ne ne 

OU a praktická škola Kladno – Vrapice 

Vrapická 53 

272 03 Vrapice 

ne ne 

25 - - - 
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními 

vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně 

výsledků závěrečných zkoušek 
 

 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

Přehled o prospěchu – průměry tříd v 1. a 2. pololetí 

 

1. stupeň + 2. stupeň 

Třída I. A I. B II. A II. B III. A III. B IV.   V.  VI. VII.  VIII. IX. 

1. 

pololetí 

1,00 1,00 1,07 1,13 1,16 1,2 1,31 1,6 1,49 1,88 2,1 1,84 

2. 

pololetí 

1,01 1,00 1,09 1,27 1,24 1,29 1,38 1,62 1,74 1,95 2,24 2,21 

 

 

Prospěch nedostatečný 

 

 1. stupeň 2. stupeň 

1. pololetí 0 žáků 9 žáků 

2. pololetí 2 žáci 6 žáků 

 

 

Chování na 1. + 2. stupni 

 

 Důtka ředitelky školy uspokojivé neuspokojivé 

1. pololetí 4 2 2 

2. pololetí 8 0 1 

 

5.2 Komentář k údajům o výsledcích výchovně vzdělávacího procesu 

 

5. 2. 1 Organizace výchovně vzdělávacího procesu školy 

 

 Rozvrh hodin odpovídal psychohygienickým požadavkům. Pozornost byla věnována 

žákům se specifickými vzdělávacími potřebami i žákům nadaným formou individuálního 

přístupu pedagogů. Žáci se řídili školním řádem a byli hodnoceni podle Pravidel hodnocení 

výsledků vzdělávání žáků. Bylo vytvořeno Desatero pro žáky i Desatero pro rodiče, které je 

součástí školního řádu. Ve školním řádu byla upřesněna výchovná opatření. Vyučující 

pravidelně informovali žáky a jejich rodiče nejen prostřednictvím notýsků a žákovských 

knížek, ale také formou třídních schůzek a konzultačních hodin. Po celý školní rok škola 

spolupracovala s PPP Mělník a sociálním odborem školství, zdravotnictví a sociálních věcí 

Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, se školskou komisí, komisí sociální, zdravotní a 

prevence kriminality, Městskou policií Kralupy nad Vltavou a  PČR.  

 Škola měla vypracovaný minimální program prevence. 
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5. 2. 2 Průběh a výsledky vzdělávání 

 

 Výuka v letošním školním roce probíhala podle Školního vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání  ,,Škola pro život“ 

Všichni pedagogové se snažili respektovat individuální vzdělávací potřeby žáků, vhodně a 

přiměřeně stanovovali cíle výuky k aktuálnímu stavu třídy. Probírané učivo navazovalo na 

předcházející témata, cíle byly ve výuce konkretizovány.  

 

5. 2. 3 Materiální podpora výuky 

 

 V rámci výzvy č. 57 O P Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 

Zvyšování kvality ve vzdělávání jsme se přihlásili do projektu „Dílna“ v celkové výši 

212 481,00 Kč. Tuto částku máme rozdělenu do dvou šablon: 

Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy (částka 204 112,-Kč) 

Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických 

dovedností žáků základní školy (částka 8 369,- Kč) 

Výše zmíněný projekt jsme získali. Finanční prostředky jsme využili na nákup potřebného 

nářadí do dílny – vybavení dílny, nákup nářadí určené k obsluze učitelem, nákup odborné 

literatury pro prohloubení předmětových znalostí nebo pedagogických dovedností pro výuku 

zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků. 

 

Škola se zapojila dále do projektu EU OPVK, výzva číslo 56 s názvem Jazyky- brána do světa 

v celkové částce 668.802,- Kč. V rámci zmíněného projektu se žáci naší školy zúčastnili 

týdenního pobytu ve Velké Británii, dva učitelé jeli na čtrnáctidenní jazykový kurz do Velké 

Británie, tři učitelé navštívili v rámci tzv. shadowingu vzorové hodiny matematiky a 

technických předmětů. 

 

5. 2. 4 Vyučovací formy a metody 

 

  Vyučovací hodiny byly vnitřně členěny tak, aby podporovaly osobnostní a sociální 

rozvoj dětí, jejich sebedůvěru, sebeúctu, vzájemné respektování a toleranci. Děti měly 

možnost seberealizace, aktivně a emočně se zapojit do činností a uplatnit svoje individuální 

schopnosti a zkušenosti. Výuka nebyla pouze frontální, ale často bylo využíváno individuální 

a skupinové práce, nechybělo ani kooperativní a projektové vyučování. Pedagogové se snažili 

respektovat individuální potřeby dětí a umožňovali všem relaxaci tělovýchovnými chvilkami, 

pohybovými hrami a zpěvem. 

 

5. 2. 5 Motivace žáků 

 

 Lze konstatovat, že v letošním roce byl zaznamenán větší zájem žáků o výuku, neboť 

byly ve větší míře využívány jejich zkušenosti, velkou roli hrál také osobní příklad pedagoga. 

Byl jim dán větší prostor k vyjádření vlastního názoru a byla využívána analýza chyb ke 

zvýšení motivace. Děti byly oceňovány drobnými odměnami za aktivní přístup k reprezentaci 

školy. 
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5. 2. 6 Interakce a komunikace 

 

 Vyučující se snažili vytvářet přátelské klima třídy, vedli žáky k respektování 

stanovených pravidel komunikace, vedli je k sebehodnocení, vzájemnému respektování, 

toleranci. Na škole od 4. ročníku působí Žákovský parlament. 

 Žákovský parlament je prostor pro zapojení žáků do života školy, volení zástupci tříd 

se setkávali na pracovních schůzkách, kde mohli přednášet návrhy, podněty i otázky svých 

spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí, vzájemnému soužití a vedení školy. 

Napomáhal přenosu informací mezi všemi třídami. 

Respektuje Úmluvu o právech dítěte, která byla přijata 20. 11. 1989 Valným shromážděním 

OSN a k níž přistoupila i ČR.   

Podle ní má dítě právo na vyjádření svého názoru a požadavku, na ochranu před jakoukoli 

diskriminací a na opatření k zajištění kázně ve škole odpovídající lidské důstojnosti. 

 

5. 2. 7 Hodnocení žáků 

 

 Jsou vypracována pravidla pro hodnocení vzdělání žáků, se kterými byli žáci 

jednotlivými vyučujícími seznámeni. Jsou součástí školního řádu, který je přístupný na 

webových stránkách školy stejně jako na přístupném místě ve škole kdykoli.  

 

 

 

 

 

5.3 Longitudinální výzkum CLoSE (Czech Longitudinal Study in Education) 
 

 Škola se účastnila longitudinálního výzkumu CLoSE (Czech Longitudinal Study in 

Education), který navazuje na mezinárodní výzkumy TIMSS a PIRLS 2011. V rámci 

výzkumu u nás ve škole proběhlo v rozmezí dubna a května letošního roku celodenní 

testování žáků 9. ročníku základní školy. Žáci řešili celkem čtyři různé testy: test jazykových 

dovedností (ČJ), test čtenářské gramotnosti, test z matematiky a test zaměřený na zjišťování 

kompetencí k učení. 
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6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

Hodnocení realizace MPP za školní rok 2015/2016 
 

1) Oblast dalšího vzdělávání učitelů 

 

Vedení školy a všichni pedagogičtí pracovníci školy rozšiřovali své vědomosti a dovednosti 

v oblasti minimální prevence patologických jevů. Školní metodička prevence byla přijata od 

příštího školního roku k rozšiřujícímu specializačnímu studiu pro ŠMP. 

Výchovná poradkyně školy aktualizovala seznam žáků se SPUCH a spolupracovala s PPP 

Mělník, školní metodička prevence spolupracuje s okresní metodičkou p. PaedDr. Z. Černou a 

účastní se pravidelných setkání v PPP Mělník 

 

2) Aktivity zaměřené na žáky 

 

Zvláštní preventivní aktivity proběhly v těchto třídách: 

 

I. stupeň  

 

V 1. ročníku proběhl dlouhodobý projekt „KAMARÁD“, který spočívá ve vzájemné pomoci 

a spolupráci prvňáčků a 9. ročníků. 

 

Pro žáky 1. - 5. ročníku byly manažerkou prevence kriminality MP Kralupy n. Vlt. Terezou 

Dobrovolnou realizovány besedy v rozsahu 1 vyučovací hodiny pro každou třídu. Jak forma, 

tak témata byla přizpůsobena věku žáků. 

 

Další programy, které byly letos realizovány ve 4. a 5. ročníku, svými tématy a zaměřením 

pokračují i na II. stupni (viz projekt Sám sebou a Etické dílny).  

  

II. stupeň 

 

V 5. - 8. ročníku se uskutečnil projekt „Sám sebou“, který byl zaměřen zejména na prevenci 

kriminality, šikany, zneužívání drog a alkoholu. Projekt byl realizován PPK. V letošním 

školním roce byla tato preventivní akce realizována ve dvou tematicky zaměřených 

programech, každý v délce tří vyučovacích hodin. Tématem prvního bloku byly vztahy 

v třídním kolektivu (Dr.Z. Kašparová) a druhý blok byl zaměřen na problematiku osobního 

bezpečí (Dr. K. Kašpar). Hlavním cílem všech technik v rámci jmenovaných témat byla 

diagnostika třídního kolektivu, práce s rizikovými jedinci, posilování pozitivních vztahů 

v třídním kolektivu a v rámci prevence rizikového chování zjištění příznaků výskytu tohoto 

chování v třídním kolektivu.  
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Program s názvem Etické dílny má v našem preventivním programu již pevné místo. 

Uskutečňuje se ve 4. - 9. ročníku. Skládá se ze tří setkání během jednoho školního roku. 

Etické dílny se letos věnovaly těmto tématům: Rodina, Přátelé, Život v mediální džungli, 

Vážíš si svého těla?, Předsudky, Moc slova, Stáří…děs nebo výsada? 

Paní lektorka Mgr. Veronika Tichá velmi zajímavou formou žákům dokazuje, že etika je více 

záležitostí vztahů než vědomostí. Vhodnými otázkami a příklady vede děti k tomu, aby samy 

nacházely správné odpovědi na mravní a hodnotové otázky a tvořivě se podílí na jejich řešení. 

Děti nejsou jen pasivními posluchači, ale aktivními spolutvůrci. 

Využívá příběhy ze života dětí, citáty vrstevníků, videoklipy, obrázky, dotazníky, biblické 

citáty, oblíbené časopisy a skupinové hry.  

 

 

Když chceš, tak to dokážeš 

V rámci preventivního programu byl zařazen hudební program zpěváka a hudebníka 

Radoslava Gipsy Bangy. Akce je určena pro žáky 4. – 9. ročníku, uskutečnila se v aule školy. 

Cílem projektu je inspirovat žáky k pozitivnímu, zdravému životnímu stylu, navést je na 

správnou a bezpečnou cestu při řešení zátěžových situací, přispět k příznivému 

psychosociálnímu klimatu ve škole a k formování občanských postojů. 

 

Nedílnou součástí prevence je již tradiční branný den. Akce byla určena pro žáky 1. - 9. 

ročníků. Na jednotlivých stanovištích žáci plnili úkoly jak teoretické, tak praktické, zaměřené 

na řešení mimořádných situací, vč. témat zaměřujících se na prevenci kriminality, dopravní 

nehody, tísňová volání, první pomoc, cvičná evakuace, atd. 

  
 

Třídní učitelé a učitelé zejména výchovných předmětů se zaměřili na vytváření sociálně 

psychologických dovedností, využívali techniky rozvíjení osobnosti, vytváření pozitivních 

vztahů mezi žáky a řešení problémových situací. Tyto cíle bylo možné realizovat také v rámci 

školy v přírodě (1. - 5. ročník) a během lyžařského kurzu. 

 

 

Také v letošním školním roce proběhl třídenní adaptační kurz ve Mšeně u Mělníka.  

Adaptační kurz je určen žákům 6. ročníku naší školy pro usnadnění vstupu nově příchozím 

žákům do nového kolektivu, upevnění a prohloubení zdravých vztahů ve školním kolektivu, 

Kurz pomáhá žákům urychleně se přizpůsobit prostředí II. stupně základní školy, 

stmelení kolektivu i přijetí nových povinností. 

Dále slouží k vzájemnému poznání s třídním učitelem a navázání vztahu s novými učiteli.  

Program adaptačního kurzu využívá metod zážitkové pedagogiky, jejich součástí jsou hry 

v přírodě, psychosociální hry, sportování, turistika a další aktivity. 

Jednotlivé aktivity jsou zaměřeny zvláště na: 

 dosažení vzájemné spolupráce jedinců ve skupině 

 poznání schopnosti a dovednosti jedinců i skupiny jako celku 

 možnost jednotlivcům snáze najít své místo ve skupině 

 předcházení negativním sociálně patologickým jevům (šikana, kriminalita, 

alkoholismus, xenofobie) 

http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogický_lexikon/P/Preventivní_aktivity_Městské_policie_hl._m._Prahy
http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogický_lexikon/F/Fobie-_fobická_porucha
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Žáci II. stupně rozšiřovali své vědomosti a dovednosti v oblasti bezpečí na internetu a 

nebezpečí kyberšikany. V letošním školním roce bylo její součástí setkání s Janem Bartoňkem 

ze společnosti E-bezpečí, kde si formou interaktivní přednášky a následné besedy mohli 

přítomní vyslechnout odpovědi na otázky týkající tohoto aktuálního tématu. 

 

Škola vytvářela podmínky pro smysluplné využití volného času dětí a mládeže, viz. nabídka 

volnočasových aktivit nabízených školou v rámci školního klubu a zajišťovaných učiteli školy 

ve spolupráci s rodiči. 

 

 

 

3) Mapování nežádoucích jevů 

 

Vedení školy úspěšně řešilo během školního roku ve spolupráci s výchovnou poradkyní a 

školní metodičkou prevence několik případů, které vyplynuly z diagnostiky třídního 

kolektivu. Jednalo se o náznaky šikany a nevhodného chování k mladším spolužákům. 

Skutečnost byla projednána s rodiči v rámci výchovné komise. Dále bylo řešeno vnesení 

malého množství marihuany do prostoru školy (žák 8. ročníku). Toto porušení školního řádu 

bylo ohlášeno, projednáno s rodiči v rámci výchovné komise a řešeno odpovídajícím 

výchovným opatřením. 
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7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních 

pracovníků školy 

 
7.1 Školení pro pedagogický sbor a provozní zaměstnance 

 

            Školení BOZP – všichni zaměstnanci 

 Školení první pomoci -  všichni zaměstnanci 

 Artefiletika jako prostředek porozumění sobě i druhým – pedagogové 

  

7.2 Školení pro jednotlivé zaměstnance školy 

 

 

Mgr. Iveta Krejčiříková Škola pro udržitelný 

život 

Střdisko ekologické 

výchovy a etiky 

Rýchovy SEVER 

MŠMT 21677/2013-

1-580 

Mgr. Iveta Krejčiříková Společné vzdělávání 

a OP VVV 

NIDV  

PaedDr. Dagmar Kuzníková 

 

Paris vzdělávací 

agentura 

Školské zákony a 

zákon o 

pedagogických 

pracovnících – 

vybrané problémy 

MŠMT 5773/2014-1 

Michaela Mikešová Aspekty 

předškolního 

vzdělávání 

současnosti 

Společnost pro 

předškolní výchovu 

SPV 2016/1/1 

Radka Vepřková Hygienické 

minimum 

ISŠT Mělník  

Mgr. Pavla Hirst 

 

 

Projektové 

vyučování a 

kooperativní výuka 

v technických 

předmětech 

IT ve škole DVPP MŠMT 

Radka Vepřková Krajská konference 

hromadného 

stravování 

Jídelny.cz  

Radka Vepřková Vedoucí školní 

jídelny versus 

ekonomka – 

spolupráce nebo 

boj? 

Jídelny.cz  

Eva Kouřilová Hospodaření školy 

ve vazbě na 

schválený rozpočet 

Aliaves  
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

8.1 exkurze, výchovné a výukové programy, besedy 

 

Adaptační kurz pro 6. A 

Beseda o Kongu 

e-bezpečí – přednáška pro 6. – 9. ročník 

RŠFL- školní florbalová soutěž 

Cestování s hendikepem – beseda pro 1. i 2. stupeň   

Etické dílny 

Kouzelník a bublinková show – pro MŠ a první třídy 

Beseda o odpadech – Ekocentrum Kralupy nad Vltavou 

Halloween na zahradě školy 

Adventní dílny a jarmark 

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 

Zdravé zuby – přednáška pro MŠ a první třídy 

Vánoční besídka  

Mikulášská nadílka 

Třebízská laťka 

Divadelní představení Putování za vánoční hvězdou 

Zpívání pod vánočním stromem 

Jak na obra pro MŠ a první třídy 

Lyžařský výcvikový kurz 

Projekt Polytechnický univerzita 

Zápis nanečisto 

Studio Krátký  - výuka chemie 

Plavání pro první, druhý a třetí ročník 

Ořechová pohádka – pro MŠ a první třídy 

Exkurze ÚJV Řež – Praktické využití radioadktivity 

Velikonoční dílny a jarmark 

Projekt Jídlo prochází nejen žaludkem aneb proměna jídelny 

Návštěva knihovny 

Projekt Když chceš, tak to dokážeš – hudební program zaměřený na prevenci 

rizikového chování 

Noc s Andersenem 

Indiánský den v MŠ 

Škola v přírodě 

Den Země – akce EC Kralupy nad Vltavou 

Bubnování – výchovný koncert 

Atletický čtyřboj 

Den na dvoře Karla IV. 

Síla lidskosti – filmové představení s besedou 

AJ s Američany 

Den dětí 
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Absolventské práce 

Ozvěny ekofilmu – člověk a životní prostředí – EC Kralupy nad Vltavou 

Kriket 

Hurá na prázdniny 

Sportovní den 

Branný den 

Slavnostní vyřazení deváťáků a předškoláků 

 

 

 

8.2 Projekty získané z OPVK EU 

 
 

V rámci výzvy č. 57 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory Zvyšování 

kvality ve vzdělávání jsme se přihlásili do projektu „Dílna“ v celkové výši 212 481,00 Kč. 

Tuto částku jsme měli rozdělenu do dvou šablon: 

Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy (částka 204 112,-Kč) 

Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických 

dovedností žáků základní školy (částka 8 369,- Kč). 

Výše zmíněný projekt jsme získali. Finanční prostředky jsme využili na nákup potřebného 

nářadí do dílny – vybavení dílny, nákup nářadí určené k obsluze učitelem; dále na nákup 

odborné literatury na a školení pedagogů pro prohloubení předmětových znalostí nebo 

pedagogických dovedností pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků. 

 

 

Naše škola se v rámci výzvy  č. 56 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost  v oblasti 

podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání zapojila do projektu „Jazyky – brána do světa“.  

Získali jsme finanční krytí na projekt v celkové výši 668 802,00 Kč. Projekt umožnil dvěma 

učitelům anglického jazyka vyjet do Velké Británie na intenzívní jazykový kurz, který byl 

zaměřen na zlepšování jazykových kompetencí, dále se 3 učitelé matematiky, přírodovědných 

a technických předmětů podívali v rámci tzv. Stínování (shadowing) na partnerskou školu 

v Londýně, kde pozorovali metody a postupy ve výuce a vzdělávání. V neposlední řadě pak 

30 žáků jelo na zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt do Londýna, aby se tam nejen učili 

v jazykové škole, ale také se seznámili s reáliemi. 

 



 
 

 26 

 
 

 
 

 



 
 

 27 

 

8.3 CELOŠKOLNÍ PROJEKTY a PROGRAMY 

 

 Škola podporující zdraví – program ve spoluprácis SZÚ, jehož záměrem je pomáhat 

podporovat zdraví (v jeho holistickém pojetí) v podmínkách školy a přispět k její 

účasti na vlastní proměně a rozvoji. Cílem je trvale optimální vývoj a rozvoj každého 

jedince, žáka a učitele v součinnosti s rodiči a městem po stránce tělesné, duševní a 

sociální. Je to program, který je nástrojem včasné primární prevence civilizačních 

chorob, antisociálního chování a všech závislostí. Jsme tedy součástí celoevropské sítě 

Schools for Health in Europe, garantované Světovou zdravotnickou organizací pro 

evropské země WHO Euro. 

 

 Předškoláček – celoroční projekt pro předškoláky 
ZŠ i ve školním roce 2015 / 2016 organizovala pro děti předškolního věku – budoucí 

prvňáčky – pravidelná setkávání a seznamování se hravou formou s prostředím a 

různými činnostmi ve škole. Děti se seznámily s budoucími kamarády, ztratily ostych 

a obavy spojené s nástupem do školy. 
Scházely se pravidelně vždy jedenkrát v měsíci. Do programu setkávání byly 

zařazovány cviky na rozvoj motoriky, kreslení a vybarvování, děti se učily 

samostatnosti, pečlivosti a přesnosti. Formou her bylo rozvíjeno hudební cítění, 

rytmus, jazyková výchova a matematická představivost. Nechyběla ani relaxace.      

V lednu si poté měly děti možnost vyzkoušet zápis nanečisto. 

 

 S odpady hravě - sběr starého papíru, plastu a elektroodpadu 

 

Recyklohraní  je dlouhodobý školní recyklační program, organizovaný firmou Asecol, 

Ecobat, Ekolamp a Elektrowin, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, 

akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s 

odpady ve školském zařízení v České republice. 

Sesbírali jsme: 

230 kg baterií 

174 kg elektrozařízení 

6 ks pc 

tonery 

 

Sběr starého papíru – celoroční soutěž ve sběru starého papíru (enviromentální 

výchova) 

V letošním školním roce se konal sběr celkem 4x. Celkem se sesbíralo 9.950 kg 

starého papíru (v loňském roce o 3000 kg méně). 

Nejlepším sběračem se stal Jakub Novák (3.A), který nasbíral 1.719 kg papíru. 

 

Sběr plastových víček – celoroční sběr plastových víček, kterých bylo odevzdáno 220 

kg (což je o 80 kg více než v loňském roce). 

 

Celkem máme 2.610 bodů. 
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 Absolventské práce pro 9. ročník 

 

V současné době je cílem základního vzdělávání mimo jiné rozvíjení klíčových kompetencí u 

žáků (souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní 

rozvoj a uplatnění každého člena společnosti). Vychází z rámcového vzdělávacího programu 

pro základní vzdělávání.  

Jde o tyto kompetence: 

kompetence k učení 

kompetence k řešení problémů 

kompetence komunikativní 

kompetence sociální a personální 

kompetence občanské 

kompetence pracovní 

 
Absolventská práce je jednou z forem, pomocí které žák prokazuje získané dovednosti, schopnosti a 

znalosti k řešení zvoleného úkolu z určité tematické oblasti v delším časovém období, když končí 

základní vzdělávání. 

Žák vypracováním prokazuje tyto schopnosti a dovednosti: 

- dlouhodobě samostatně pracuje 

- vyhledává a zpracovává informace 

- integruje učivo více předmětů a nachází souvislosti mezi jevy a poznatky 

- vyjadřuje vlastní názor na dané téma 

- prokazuje estetické cítění při výtvarném zpracování tématu 

- kultivovaně se vyjadřuje v  mateřském i cizím jazyce 

- napíše a zpracuje text na počítači (text, tabulky, grafy, fotky) 

- vytvoří prezentaci své práce 

 

 
Každý žák na své cestě zpracování vybraného tématu měl z řad učitelů svého konzultanta, který ho 

provázel hlavně radou. Po několika měsících úsilí žáci práci sepsali, vytiskli, svázali a odevzdali. Tím 

jejich úkol ještě nekončil. Bylo nutné ji obhájit před komisí složenou z několika učitelů. Žáci si proto 

zpracovali prezentaci své práce a snažili se prokázat, že danému tématu rozumí. Někteří to zvládli 

excelentně, jiní nevyužili všechny svoje schopnosti. Nicméně získali zkušenost, která je obohatila, 

prověřila řadu jejich dovedností a určitě ji ocení nejen při svém dalším vzdělávání, ale i v pracovním 

procesu, na který se chystají vydat. 
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Žáci naší školy obhajovali svoji práci s následujícími tématy 

 

 Téma Konzultant 

1 Můj pohled na zájezd do Londýna 

 

 

P. Hirst 

 

 

 

 

2 Poznáváme německy mluvící země –

Německo 
V. Reslerová 

3 Výrazná osobnost či skupina české 

hudební scény 20. století 

 

I. Jirasová 

4 Ohrožená příroda – Endangered nature 

 

P. Staňková 

5 Můj pohled na zájezd do Londýna 

 

P. Hirst 

6 Poznáváme německy mluvící země –

Rakousko 
V. Reslerová 

7 Vzájemný vztah Jaroslava Seiferta a Kralup 

n. Vlt. 
P. Schmidtová 

8 Ohrožená příroda – Endangered nature 

 

P. Staňková 

9 Islámský stát 

 

M. Šulc 

10 Nová vlna migrace ve 21. století (tzv. 

„Uprchlická krize“)  
M. Šulc 

11 Palmový olej v potravinách  

 
V. Suchý 

12 Jsou Kralupy nad Vltavou městem sportu? P. Schmidtová 

13 Zájmová činnost na naší škole 

 

D. Kuzníková 

14 Eukleidés 

 

P. Rynt 

15 Vitamíny a jejich význam pro zdraví 

člověka 

 

I. Krejčiříková 

16 Česká krajinomalba v 19. a 20. století  

 
P. Hirst 

17 Co znamená být závislý? 

 

P. Schmidtová 

18 Vznik a vývoj počítačové techniky  

 
M. Kohoutová 
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 Škola v přírodě – 13. 4. – 20. 4. 2016 

 

V letošním školním roce jsme opět využili služeb cestovní kanceláře STARLINE a 

vyrazili jsme 13. 4. – 20. 4. 2016 do Hrachova. Toto středisko se nachází nedaleko od 

Příbrami a je umístěno na okraji obce v hezkém přírodním prostředí s potokem,  loukami a 

lesy.  

Školy v přírodě se zúčastnilo 125 žáků všech tříd prvního stupně. Žáci 1. a 2. ročníků 

bydleli v bungalovech s vlastním sociálním zařízením, žáci 3., 4. a  5. ročníku byli ubytovaní 

v dřevěných srubech.  V areálu byl zajištěn kvalifikovaný zdravotník, byla zajištěna strava 5x 

denně a pitný režim. 

V dopoledních hodinách probíhala výuka v učebnách i v přírodě, odpolední činnost 

pomáhali zajistit vychovatelé jednotlivých tříd. Pro žáky byla připravena celopobytová hra, ve 

které jednotlivé třídy mezi sebou soutěžily;  v areálu bylo pestré sportovní vyžití – mini golf, 

živý fotbálek, střelba z plynové pistole, míčové hry na hřišti, lanové centrum, trampolína. 

Žáci měli i pestré večerní programy – diskotéka, společné hry, promítání apod. Proběhly také 

výlety do okolí – žáci třídy 1.AB, 2.AB, 3.AB   se podívali do  Domova fauny a do skanzenu 

ve Vysokém  Chlumci, žáci 4. a  5. ročníku se vydali na pěší výlet.  

Škola v přírodě se vydařila. I když nám počasí moc nepřálo, všichni si pobyt užívali. 

Neměli jsme žádné vážné onemocnění, ani vážné úrazy. 
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 Lyžařský výcvikový kurz  

 

Lyžařský výcvikový kurz 

Lyžařský výcvikový kurz proběhl v termínu od 10. - 16. 1. 2016 v Loučné pod Klínovcem, 

hotel Lesní zámeček. Kurzu se zúčastnilo 26 žáků. (16 žáků ze 7. ročníku, 3 žáci z 8. ročníku, 

7 žáků z 9. ročníku) 

Doprava byla zajištěna autobusem od školy.  

Personální zajištění: PaedDr. Dagmar Kuzníková, Mgr. Pavlína Schmidtová, Mgr. Martina 

Kohoutová, instruktor školního lyžování pan Karel Jungwirth. 

 Materiálně technické zabezpečení: Ubytování v hotelu Lesní zámeček, ve 2 – 4 lůžkových 

pokojích s vlastním sociálním zařízením. Stravování  4x denně, snídaně formou bufetu, 

svačina (vždy ovoce, sušenka), oběd a večeře. Během dne zajištěn pitný režim. Lyžařská 

výzbroj pro žáky byla v ceně pobytu – lyže, hůlky, lyžařské boty. Připraveny byly i 

snowboardy a základní kurz pod vedením instruktora. Žáci byli zařazeni do tří družstev podle 

výkonnosti.  

Lyžařský areál Nový Klínovec disponuje se všemi typy sjezdovek (od cvičných, po modré a 

červené) a plně vyhovuje odlišné úrovni lyžařských dovedností jednotlivých žáků. Během 

pobytu byly dobré sněhové podmínky. Žáci absolvovali pobyt bez zdravotních potíží, nikdo 

neonemocněl, v průběhu výcviku se zranila jedna žákyně 7. ročníku, jednalo se o zlomeninu 

dolní končetiny.  

 Celý pobyt proběhl k celkové spokojenosti všech zúčastněných učitelů a žáků. 
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 Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku  

 

Také v letošním školním roce proběhl v termínu od 2. - 4. 9. 2015 třídenní adaptační kurz ve 

Mšeně u Mělníka. Doprava byla zajištěna autobusem od školy. 

Personální zajištění: : PaedDr. Dagmar Kuzníková, Mgr. Pavlína Schmidtová, Mgr. Iveta 

Jirasová, Mgr. Vladimír Suchý 

Materiálně technické zabezpečení: ubytování v hlavní budově SK Mšeno ve 4-5 lůžkových 

pokojích se společným sociálním zařízením. Stravování formou plné penze včetně svačiny a 

pitného režimu. V areálu je k dispozici klubovna a dvě hřiště.  V blízkosti areálu je CHKO 

Kokořínsko s Cinibulkovou naučnou stezkou. 

Adaptační kurz je určen žákům 6. ročníku naší školy pro usnadnění vstupu nově příchozím 

žákům do nového kolektivu, upevnění a prohloubení zdravých vztahů ve školním kolektivu, 

Kurz pomáhá žákům urychleně se přizpůsobit prostředí II. stupně základní školy, 

stmelení kolektivu i přijetí nových povinností. 

Dále slouží k vzájemnému poznání s třídním učitelem a navázání vztahu s novými učiteli.  

Program adaptačního kurzu využívá metod zážitkové pedagogiky, jejich součástí jsou hry 

v přírodě, psychosociální hry, sportování, turistika a další aktivity. 

Adaptační kurz proběhl bez zdravotních komplikací a k plné spokojenosti zúčastněných. 
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8.4 Soutěže, olympiády 

 

Sportovní soutěž ve florbalu 

Školní kolo olympiády v českém jazyce 

RŠFL – Kralupy 

Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce 

Školní kolo olympiády v zeměpise pro 6. - 9. třídu 

Okresní kolo olympiády v zeměpise pro 2. stupeň 

Školní kolo v recitaci 

Matematický Klokan – školní kolo 

Přírodovědný klokan – školní kolo 

Třebízská laťka 

Biologická olympiáda – školní kolo 

Biologická olympiáda – okresní kolo 

Okresní kolo ve vybíjené – Preventan cup 

 

8.5 Můžeme se pochlubit následujícími úspěchy 

 

1. místo okresního kola olympiády v anglickém jazyce 

9. místo v okresním kole Biologické olympiády 

4. místo okresního kola atletického trojboje pro 1.stupeň 

1. místo oblastního kola v atletickém trojboji pro 1. stupeň  

2. místo okresního kola taneční soutěže Středočeský taneční pohár 2016 – 1. stupeň 

4. místo okresního kola taneční soutěže Středočeský taneční pohár 2016 – 2. Stupeň 

1. místo fotografické soutěže DDM Kralupy nad Vltavou 

1. místo v atletickém pětiboji O pohár starosty města Velvary 2016 

 

 

 

8.6 Prezentace školy v médiích 

 

Škola prezentovala svou činnost v kralupském Zpravodaji a také v místních novinách - 

Týdeníku Mělnicko, kam pravidelně přispívala zajímavými aktualitami ze života školy.  

 

 

8.7 Prezentace školy na webu 

 

škola má vlastní internetové stránky http://skola.trebizskeho.cz 

 

 

8.8 Dny otevřených dveří 

 

Den otevřených dveří pro rodiče a přátele školy byl 5. ledna 2016. 
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9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 

Ve školním roce 2015/2016 neproběhlo inspekční šetření. 

 

 

 

10. Základní údaje o hospodaření školy  
 

Stav fondů příspěvkové organizace:  Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523

Stav fondů

k 1. 1. 2015 

Schválený 

hospodářský 

výsledek z roku

2014

Příjmy od 1 -

12 měsíce

2015,                                                  

/částka +

důvod 

Čerpání od 1 -

12 měsíce 2015

/částka +

důvod čerpání/ Stav k 31.12. 15

Rezervní fond

  118 476,53 Kč  123 904,97 Kč             -   Kč               -   Kč  242 381,50 Kč 

Investiční fond

  434 546,80 Kč                 -   Kč 39156,00 Kč

z odpisů

43717,00 Kč

(čerpadlo do

výměníku, 

havárie) 

 429 985,80 Kč 

Fond odměn 

  166 438,50 Kč    59 739,50 Kč             -   Kč 181000,00 Kč

(odměny 

zaměstnanců

m organizace)

   45 178,00 Kč 

Fond FKSP

    77 919,66 Kč                 -   Kč 91222,35 Kč

1% z mezd 

117838,00 Kč

(stravné, 

kultura, věcné

dary u

příležitosti 

odchodu do

důchodu, 

životního 

jubilea, 

zlepšení 

pracovního 

prostředí) 

   51 304,01 Kč 
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Příspěvková organizace: Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková organizace                          
Plnění rozpočtu za rok : 2015 
Návrh rozpočtu na rok : 2016 

Skutečnost Schválený Upravený I.Q II.Q III.Q IV.Q CELKEM % Rozpočet r: Rozdíl 
NÁKLADY   HČ 2014 2015 2015 Kč Kč Kč Kč Kč k UR 2016 rozpočtů 

Potraviny 1 012 255 1 000 000 1 000 000 340 717 347 455 145 089 215 275 1 048 536 104,9 0 
Čistící  a hyg. potřeby - škola 63 633 80 000 60 000 39 356 0 0 18 734 58 090 96,8 0 

Čistící  a hyg. potřeby - ŠJ 16 179 0 20 000 15 824 0 0 5 572 21 396 107,0 0 
Kancelářské potřeby 51 624 50 000 50 000 11 396 19 436 15 447 5 599 51 878 103,8 0 

Ostatní mat. náklady - škola 147 306 150 000 150 000 44 247 26 199 32 210 65 748 168 404 112,3 0 
Tisk a časopisy 5 360 15 000 12 000 5 571 269 0 0 5 840 48,7 0 
Mat. náklady ŠD 80 200 80 000 80 000 2 623 34 564 14 584 31 475 83 246 104,1 0 
Mat. náklady ŠK 25 006 72 000 72 000 0 22 200 0 30 000 52 200 72,5 0 
Mat. náklady MŠ 64 393 65 000 65 000 1 362 20 346 7 035 39 418 68 161 104,9 0 

501 - Spotřeba materiálu 1 465 956 1 512 000 1 509 000 461 096 470 469 214 365 411 821 1 557 751 103,2 0 0 
ONIV-státní 135 353 233 860 233 860 10 842 103 118 57 394 171 354 

J iný materiál, Prevence 21 600 22 903 22 903 0 18 020 0 4 883 22 903 
501 - Celkem 1 622 909 1 768 763 1 765 763 461 096 499 331 317 483 474 098 1 752 007 

elektřina - škola 245 961 520 000 377 312 84 009 61 901 46 241 70 231 262 382 69,5 0 
elektřina - ŠD a ŠK 48 948 0 75 088 16 719 12 318 9 202 13 977 52 216 69,5 0 

elektřina - ŠJ 44 067 0 67 600 15 051 11 091 8 284 12 583 47 009 69,5 0 
voda - škola 127 993 175 000 126 980 31 954 31 297 1 780 29 118 94 149 74,1 0 

voda- ŠD a ŠK 25 471 0 25 270 6 359 6 228 354 5 795 18 736 74,1 0 
voda - ŠJ 22 931 0 22 750 5 725 5 607 319 5 217 16 868 74,1 0 
plyn - ŠJ 10 440 25 000 25 000 3 000 3 000 3 631 453 10 084 40,3 0 

topná voda - škola 316 157 570 000 413 592 55 541 26 796 5 691 120 937 208 965 50,5 0 
topná voda - ŠD a ŠK 62 918 0 82 308 11 053 5 333 1 132 24 067 41 586 50,5 0 

topná voda - ŠJ 56 644 0 74 100 9 951 4 801 1 020 21 667 37 439 50,5 0 
502 - Energie 961 530 1 290 000 1 290 000 239 363 168 372 77 655 304 045 789 434 61,2 0 

Opravy a údržba 970 917 700 000 700 000 16 125 6 193 169 076 1 755 193 149 0 
511-Opravy a údržba 970 917 700 000 700 000 16 125 6 193 169 076 1 755 193 149 27,6 0 

Cestovné-město 807 1 000 1 000 805 0 474 288 1 567 156,7 
 Cestovné-státní 8 364 0 0 908 3 616 0 644 5 168 

512 - Cestovné celkem 9 171 1000 1 000 1 713 3 616 474 932 6 735 
513-Náklady na reprezentaci 2 897 3 000 8 000 1 036 989 2 035 3 300 7 360 92,0 0 

Telefon 16 506 20 000 5 000 792 1 073 489 1 855 4 209 84,2 0 
Poštovné 5 920 10 000 10 000 1 409 2 583 1 821 1 476 7 289 72,9 0 

Bankovní poplatky 13 801 17 000 14 000 4 881 4 239 4 202 4 833 18 156 129,7 0 
Ostatní služby 361 770 495 000 348 000 77 864 174 656 76 230 69 741 398 491 114,5 0 
Odvoz odpadu 42 035 0 50 000 0 18 658 9 329 9 329 37 316 74,6 0 

Servis poč. sítě a program. vybavení 102 414 0 78 000 7 119 20 340 1 812 11 559 40 830 52,3 0 
Revize 94 582 116 000 81 000 0 28 782 10 890 38 076 77 748 96,0 0 

Účetnictví 128 162 130 000 130 000 28 471 33 069 32 827 38 998 133 365 102,6 0 
518 - Ostatní služby 765 190 788 000 716 000 120 536 283 400 137 600 175 867 717 403 100,2 0 0 

Ost. Služby 0 0 
DVPP-státní 10 100 1 250 1 650 0 6 500 9 400 

518 - Celkem 775 290 788 000 716 000 121 786 285 050 137 600 182 367 726 803 
Mzd.nákl.město čerp.FO+as. ped. 100 000 0 0 0 259 719 259 719 0,0 0 

Mzdové náklady-státní 7 811 327 8 842 254 8 842 254 1 986 562 2 248 430 2 185 790 2 441 473 8 862 255 
Náhrada za nemoc 27 476 8 287 8 809 0 0 17 096 

521 Celkem 7 938 803 8 842 254 8 842 254 1 994 849 2 257 239 2 185 790 2 701 192 9 139 070 
Odvody mezd - město 0 0 0 0,0 0 
Odvody mezd - státní 2 798 115 3 013 167 3 013 167 695 299 783 453 679 336 936 878 3 094 967 

524 Odvody celkem 2 798 115 3 013 167 3 013 167 695 299 783 453 679 336 936 878 3 094 967 
525 -Jiné pojištění  Kooperativa 10 674 8 344 9 532 8 914 37 463 

Odvody FKSP - město 0 0 0 0 0 0,0 0 
Odvody FKSP - státní 0 88 420 88 420 0 0 

527-školení ped., neped.,prev.prohl. 0 0 0 0 23 329 23 329 
551 - Odpisy DNM a DHM 84 165 120 000 120 000 20 250 20 250 20 250 -21 594 39 156 32,6 

Pronájem sport. haly 0 0 0,0 0 
Pronájem  0 0 0,0 0 

549- Jiné ostatní náklady 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 
Jiné náklady, LVZ, ŠVP 394 300 149 800 494 875 0 0 644 675 

549 Celkem 394 300 149 800 494 875 0 0 644 675 
Hmotný majetek - město 142 620 100 000 170 000 7 970 40 478 92 720 24 335 165 503 97,4 0 

Hmotný majetek 142 620 0 0 0 0 0 75 129 75 129 
558-Hmotný majetek celkem 142 620 100 000 170 000 7 970 40 478 92 720 99 464 240 632 
Náklady HČ Celkem - město 4 909 982 4 514 000 4 514 000 1 016 981 990 150 714 175 1 159 535 3 494 225 77,4 0 0 
Náklady HČ Celkem 15 700 717 16 626 184 16 626 184 3 719 960 4 568 189 3 691 951 4 714 680 16 694 779 

VÝNOSY   HČ Skutečnost Schválený Upravený I.Q II.Q III.Q IV.Q CELKEM Rozpočet r: Rozdíl 
2014 2015 2015 Kč Kč Kč Kč Kč % 2016 rozpočtů 

601 - Tržby za stravné 1 012 220 1 000 000 1 000 000 347105,3 345309,1 140851,6 215269,9 1 048 536 104,9 
648 - Čerpání fondů     441 542 0 0 19 839 281 000 300 839 0 

Poplatky za ŠD 84 840 80 000 80 000 49 320 360 32 160 6 000 87 840 109,8 0 
Poplatky za ŠK 28 560 72000 72 000 43 200 960 29 040 16 440 89 640 124,5 0 
Poplatky za MŠ 67 228 65000 65 000 24 732 24 732 6 715 20 145 76 324 
Ostatní výnosy  302 7000 7 000 0 3 701 0 1 113 4 814 

Jiné výnosy, lyž. výcvik, ŠVP 394 300 149 800 494 875 0 0 644 675 
649  Ostatní výnosy celkem 2 028 690 1 224 000 1 224 000 267 052 524 628 67 915 43 698 903 293 
662-Úroky 3 786 20 000 20 000 691 737 460 471 2 359 11,8 0 

dotace - město 3 260 000 3 260 000 3 260 000 814 998 814 998 814 998 830 391 3 275 385 100,5 0 
dotace účelová - prevence 21 600 22 903 22 903 0 22 903 0 0 22 903 

dotace - státní, projekty 10 745 734 12 089 281 12 089 281 2 702 980 3 065 144 2 977 776 3 451 802 12 197 701 
672 - Příspěvky a dotace celkem 14 027 334 15 392 184 15 392 184 3 517 978 3 903 045 3 792 774 4 282 193 15 495 989 
VÝNOSY  HČ CELKEM město 5 314 378 4 504 000 4 504 000 1 429 846 870 674 1 044 064 1 068 572 4 503 760 100,0 0 0 
Výnosy HČ celkem 16 060 112 16 616 184 16 616 184 4 132 826 4 773 719 4 021 839 4 822 632 17 751 015 

Skutečnost Schválený Upravený I.Q II.Q III.Q IV.Q CELKEM Rozpočet r: Rozdíl 
NÁKLADY   DČ 2014 2015 2015 Kč Kč Kč Kč Kč % 2016 rozpočtů 

501-Spotřeba materiálu 180 382 39 000 39 000 48 740 54 308 40 974 60 675 204 697 524,9 0 0 
Potraviny 173 108 36 000 36 000 48 740 54 308 30 578 32 504 166 130 461,5 0 

Ost. materiál  7 274 3 000 3 000 0 0 10 396 28 171 38 567 1285,6 0 
502-Energie 18 620 111 000 111 000 3 143 4 435 0 4 673 12 250 11,0 0 0 

elektřina  4 436 48 000 48 000 786 1 109 0 1 167 3 062 6,4 0 
voda 6 726 10 000 10 000 1 571 2 217 0 2 337 6 126 61,3 0 
plyn 239 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0,0 0 

topná voda 7 219 52 000 52 000 786 1 109 0 1 168 3 063 5,9 0 
511, 558 - opravy, zarizeni, bufet 8 980 15 000 15 000 0 0 0 163 132 163 132 1087,5 0 
521-Mzdové náklady 50 000 30 000 30 000 0 31 000 0 24 500 55 500 185,0 0 
524,525, 527 - Zák. soc. náklady 17 500 15 000 15 000 0 10 850 0 8 575 19 425 129,5 0 
NÁKLADY  DČ       CELKEM 275 482 210 000 210 000 51 883 100 593 40 974 261 555 455 004 216,7 0 0 

Skutečnost Schválený Upravený I.Q II.Q III.Q IV.Q CELKEM Rozpočet r: Rozdíl 
VÝNOSY   DČ 2014 2015 2015 Kč Kč Kč Kč % 2016 rozpočtů 

601 -Tržby za vl. výrobky-stravné 325 118 70 000 70 000 89 639 99 721 60 691 83 501 333 553 476,5 0 
649-Tržby za bufet 0 0 0 0 0 0 116 234 116 234 0,0 0 
649-Jiné os. výnosy, pronájmy 138 918 150 000 150 000 39 282 55 736 13 071 45 550 153 639 102,4 0 
VÝNOSY  DČ         CELKEM 464 036 220 000 220 000 128 921 155 457 73 762 245 285 603 426 274,3 0 0 

NÁKLADY    HČ + DČ 15 976 199 16 836 184 16 836 184 3 771 843 4 668 782 3 732 924 4 976 234 17 149 783 0 
VÝNOSY      HČ + DČ 16 524 148 16 836 184 16 836 184 4 261 747 4 929 176 4 095 602 5 067 917 18 354 441 0 
HV  0 0 1 204 658 
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Hospodářský výsledek naší organizace za rok 2015 byl 1.204.658,17 Kč. 

Z této částky jsme vrátili zřizovateli 599.316,- Kč za nevyčerpané energie a 80.844,- Kč 

za neodvedené odpisy DHIM. Do fondu odměn bylo převedeno 17.647,17 Kč a do 

rezervního fondu 506.851,-7 Kč. 

 
 

Čerpání přímých NIV za rok 2015 

 

Příjmy 

Provozní dotace-stát        3.260.000,- 

Státní dotace                   12.197.701,- 

Celkem       15.457.701,- 

Výdaje 

ONIV           233.860,- 

Mzdové náklady      8.862.254,- 

Odvody                                           3.101.587,- 

Celkem                  12.197.701,- 

 

 

 

 

 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 
Škola se v tomto roce nezapojila do žádných rozvojových ani mezinárodních programů. 

 

 

 

 

 

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení 

 
Z našich pedagogických pracovníků si vzdělání doplňují studiem VŠ dva pedagogové. 

Zároveň si zvyšuje kvalifikaci výchovného poradce Mgr. Iveta Jirasová. 
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13. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 
 

 

13.1 Spolupráce s odborem kultury města Kralupy nad Vltavou – škola využívá 

potenciálu odboru kultury a společně mnohé akce organizují nebo se jich účastní. 

 

13.2 Spolupráce s Pedagogicko – psychologickou poradnou Mělník, Kladno – škola úzce 

spolupracuje při zajišťování nezbytných podmínek žáků se specifickými poruchami učení i 

chování. Poskytuje osobní i telefonické konzultace výchovné poradkyni i jednotlivým 

vyučujícím.  

 

13.3 Spolupráce s Policií ČR a Městskou Policií Kralupy nad Vltavou – tato spolupráce 

spočívá v pomoci se záškoláctvím a s problémovým chováním, rovněž jsou organizovány i 

besedy s tématikou prevence a dopravní výchovy. 

 

13.4 Spolupráce se sociálním odborem MÚ Kralupy a Praha 8 – velmi úzká spolupráce, 

společné řešení záškoláctví, nevhodného chování žáků za účasti odpovědných pracovníků a 

rodičů na výchovných komisích školy.   

 

13.5 Spolupráce se zřizovatelem Městem Kralupy nad Vltavou- spolupráce se 

zřizovatelem je kooperativní a účinná.  

 

13.6 Spolupráce s Ekologickým centrem Kralupy nad Vltavou – Kralupy – čisté město 

 
13.7 Spolupráce s rodiči  

 

13.8 Spolupráce se Speciálně pedagogickým centrem pro zrakově postižené 

 

13.9 Spolupráce se ZUŠ Kralupy nad Vltavou – Letní dílny a jiné akce 
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INFORMACE ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU 

 

Ve školním roce 2015/2016 byla v naší škole stejně jako v minulém školním roce otevřena 3 

oddělení ŠD. Do 1. oddělení docházeli žáci 1. A, 1. B, kterých bylo celkem zapsáno 30. Toto 

oddělení vedla paní vychovatelka Pavla Slavíčková, která v tomto roce i nadále vykonávala 

funkci vedoucí vychovatelky. 

Ve 2. oddělení bylo zapsáno také 30 žáků a to z 1. A, 2. A a 2. B. Toto oddělení měla na 

starost paní vychovatelka Lucie Pospíšilová. 

Ve 3. oddělení bylo zapsáno také 30 žáků. Toto oddělení bylo namíchané žáky z 2. B a žáky 

z 5. A. V této školní družině byli žáci pod vedením paní vychovatelky Anny Votavové. 

Školní klub - v něm bylo také zapsáno 30 žáků a to ze třídy 3. A, B. 

Jednou týdně využívali školní klub i někteří žáci druhého stupně, kteří zde trávili volnou 

hodinu mezi koncem vyučování a začátkem školního kroužku. 

Poplatek za ŠD a ŠK činil za žáka na měsíc 120,- Kč. Poplatek byl vybírán na každé pololetí a 

zákonní zástupci tak mohli činit buď převodem na účet školy či hotově v kanceláři školy. 

Provoz ŠD byl ráno od 6.00 do 7.40 a odpolední družina byla od 11.40 do 16.30. 

Na začátku školního roku byli všichni žáci poučeni o bezpečnosti a slušném chování ve škole, 

školní družině, školním klubu, na školním hřišti, ale i mimo budovu školy. Dále byli 

seznámeni žáci i rodiče s řádem ŠD, ŠK a ten podepsaný vrátili paní vychovatelce. 

V září proběhly organizační práce, jako např. upřesnění počtu žáků, jejich rozdělení do 

oddělení, seznámení s novými žáky apod. 

Žáci v průběhu školního roku využívali také aulu, tělocvičnu a za příznivého počasí školní 

zahradu a hřiště. 

V průběhu školního roku paní vychovatelky spolupracovaly s třídními učitelkami a s rodiči 

žáků. Vypomáhaly při suplování a držely dozory při obědech. Paní vychovatelka Slavíčková, 

Pospíšilová i Votavová vykonávaly funkci asistenta pedagoga ve třídách 2. A, 3. A, 5. A.  

V dubnu se paní vychovatelky Pospíšilová a Pražáková zúčastnily školy v přírodě. 

Paní vychovatelky připravovaly pro žáky ŠD a ŠK po celý rok různé činnosti a akce. 

 

Mezi zářijové akce neodmyslitelně patří přivítání žáků po prázdninách, seznámení se 

s novými žáky, řádem družiny a školního klubu, poučení o bezpečnosti uvnitř školy i mimo 

ni.  

Podzim jsme trávili povídáním, vyráběním, kreslením, vyšíváním a modelováním v rámci 

témat sv. Václav, zdravá výživa, halloween a podzim. 

Před vánoci jsme vyráběli různé výrobky na adventní jarmark a povídali si o vánocích, 

nacvičovali vystoupení na vánoční akademii. 

V zimě jsme roztančili tělocvičnu při školním karnevalu a věnovali se také zdravé výživě. 

V rámci zmíněného tématu jsme uskutečnili osvětu formou besed o správné životosprávě. 

Svatý Valentýn také jistě patří k žhavým tématům stejně jako Měsíc knihy.  

Vyrábění na velikonoční jarmark nám zpestřilo začátek jara, jako téma jsme využili i Den 

Země. Za příznivějšího jarního počasí jsme se spojili s čaroději z Bradavic a užili si zábavy na 

dvou dopravních odpoledních akcích. Besedy o rodině a přírodě nás postupně přenesly až do 

léta, projekt Na dvoře Karla IV. – soutěže a výlet do Prahy po stopách císaře zakončily školní 

rok. 
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Celý rok žáci chodili ven na školní hřiště a školní zahradu, kde hráli různé hry, využívali 

prolézaček a hraček, které mají k dispozici na školní zahradě. 

Na závěr školního roku žáci společně uklidili ŠD a ŠK, roztřídili a srovnali hry a hračky. Před 

odchodem na letní prázdniny byli všichni poučeni o bezpečném chování v době letních 

prázdnin. 
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INFORMACE Z MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

Roční hodnocení MŠ Sluníčko – třída Motýlci 

 

Ve školním roce 2015/16 navštěvuje třídu Motýlků celkem 28 dětí (12 chlapců a 16 dívek) ve 

věkovém rozmezí 3-6 let. Po celý školní rok většina dětí pravidelně do MŠ docházela. Během 

roku 3 děti odhlášeny (z důvodu stěhování) a zároveň jsme přivítali 3 nové děti, opět ve 

věkovém rozmezí 3- 6 let. Adaptace nově příchozích dětí proběhla velice přirozeně. U 

některých dětí i nadále přetrvává špatná výslovnost (téměř u poloviny dětí!!!), doporučena 

logopedie.  

Jeden chlapec se nám doposud jeví jako sociálně nezralý. Často se stává, že svým chováním 

narušuje celý vzdělávací proces. Nadále nutná spolupráce s rodiči.  

Je hyperaktivní, velmi často nevnímá pokyny učitelky, reaguje nepřiměřeně. Doporučili jsme 

lékařské vyšetření + vyšetření v PPP. Vyšetření diagnózu potvrdilo, nutný OŠD, byla 

doporučena logopedická péče, kam ovšem dítě nedochází nebo jen sporadicky a to i po 

důsledném informování vedoucí učitelkou. Jedna dívka trpí  pravděpodobně tzv „dysfázií“, 

sledována klinickým psychologem a logopedem, řečové schopnosti se v MŠ mírně zlepšují. 

Dle psychologického vyšetření nutný OŠD. 

Třída celkově působí kompaktním dojmem, děti dobře reagují na pokyny učitelky a na různé 

podněty, respektují předem domluvená pravidla, respektují jeden druhého. Vytvořili se velmi 

silné kamarádské vazby (u chlapců zřetelnější), děvčata celkově zatím působí individuálním a 

osobitějším dojmem. Třída jako celek má velmi dobré výsledky ve VV, TV, HV činnostech, u 

většiny dětí výrazné logické a analytické myšlení. Znalost mnoha říkadel, dobrá rytmizace, 

intonace slabší. V rozumových činnostech si vše velmi dobře a rychle pamatují, vcelku slušné 

všeobecné znalosti. 

U všech dětí se snažíme o maximální individuální přístup, což bývá mnohdy při velkém počtu 

dětí a dětí čerstvě 3 letých ztížené. 

Děti prakticky zvládají základní hygienické návyky, znají důvody proč dodržovat osobní 

hygienu. Používají správné normy společenského chování, umějí se představit, znají jména 

všech svých kamarádů. Většina se umí sama obléknout, svléknout. Vědí, že se tělo v průběhu 

času mění. 

Vědí, proč je důležitý pohyb pro zdraví. MŠ zapojena do projektu Zdravá abeceda.  Při hrách 

používají kdykoliv TV nářadí. Velmi rády spojují pohyb s hudbou. 

Při stolování jsou děti samostatné. Děti se naučily udržovat své místo v čistotě, samy se 

obsluhují. 

Prakticky denně jsou dětem nabízeny činnosti ke zdokonalování jemné motoriky. Děti mají 

založeny portfolia, kam si zakládají všechny své práce. Tyto jsou k dispozici i rodičům. 

Všechny jsou vedeny ke správnému držení psacích potřeb, ke správnému používání nůžek. Při 

vycházkách do okolí jsou dětem soustavně připomínána pravidla bezpečného chování chodce 

v dopravním provozu. 

Všechny děti mají rády hudbu a zpěv. Samy se dožadují zpěvu písní, nebo si samy od sebe 

zpívají během her, během vycházek, při volných činnostech. Dokáží rozeznat činnosti, které 

mohou dělat samy a které mohou vykonávat pouze dospělí. Umí, v případě potřeby, požádat o 

pomoc dospělého. Děti již dokáží rozeznat žalování od potřeby informovat dospělého. 

Za velký úspěch považujeme, že se děti dokáží přiznat, když něco provedou. Za přiznání 

bývají pochváleny, nedostatky v chování jsou jim vysvětleny. 
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Pomocníkem v tom nám jsou pravidla chování, která si děti samy určily na počátku školního 

roku a která jsou vystavena na viditelném místě ve třídě. Děti dokáží upozornit na nedostatky 

v chování ostatních dětí, nedokáží si ale totéž připustit také u sebe. Sebekritika je jim cizí, své 

chování nedokáží zhodnotit. 

Děti (samozřejmostí je diferenciace a podání informací přiměřeně věku konkrétních dětí) se 

umí orientovat v čase, znají názvy dnů v týdnu a jejich pořadí, některé i měsíce v roce. Vědí, 

jak a čím se měří čas.  

Procvičujeme skládání částí do celků a obráceně. 

Často zařazujeme do her činnosti, ve kterých jsou procvičovány matematické schopnosti. Do 

takových aktivit se aktivně zapojují všechny děti.  

K dnešnímu dni děti znají spoustu básní, říkadel, pohádek. Básně i písně si neustále 

opakujeme v průběhu volných aktivit. 

Děti jsou s úspěchem vedeny k uskutečnění a dokončení činností, dokáží se soustředit na 

přiměřeně dlouhou dobu. 

Stále jim ještě dělá problémy rozlišovat levou a pravou stranu, pletou si správné držení 

příboru. Děti dokáží pojmenovat a určovat umístění předmětů, a to v prostoru i na ploše (před, 

za, vedle, nahoře, dole, mezi, ….). 

 

Děti umějí pozdravit, rozloučit se. Oslovují ostatní jejich křestním jménem, umějí poděkovat.   

Většinou se o věci nehádají, umějí se domluvit, dávají si přednost. Děti se již dokáží omluvit, 

a to i v případě, že někomu ublíží nechtíc. Nedokáží ale ještě projevit cit a porozumění 

(empatii) pro potřeby a zájmy druhého. 

Děti se stále ještě učí neskákat druhým do řeči. Učí se vyslechnout druhého, záměrně 

naslouchat.   

Umějí hodnotit chování druhých, ale ne svoje. Seznamují se s tím, že je více možností řešení 

konfliktů. 

Díky komunitnímu kruhu se děti naučily zdárně formulovat myšlenku, naučily se odpovídat 

celou větou.  

Stále se ještě obávají vyjádřit veřejně svůj názor, neustále sledují, jak reaguje učitelka. 

Musíme se zaměřit na podporu jejich asertivity. 

Děti dokáží určit, rozhodnout, které situace mohou vést k poškození zdraví, nedokáží ale ještě 

na tyto situace samy upozornit. Totéž platí o poškozování životního prostředí. Budeme se 

tomuto problému věnovat hlouběji, výborným pomocníkem nám v tom budou dramatické hry 

a různé modelové situace. Po celou dobu jsme se věnovali sledování a pozorování okolní 

krajiny, počasí, přírody. Děti zjišťovaly příčiny změn, vyhledávaly souvislosti. Jsou schopny 

uvědomit si, že člověk může být zodpovědný za znečišťování životního prostředí. 

Děti jsou již schopny respektovat pravidla soužití, dohodnutá pravidla chování v MŠ, dokáží 

upozornit, když je některé pravidlo porušeno.  

Vědí, že vše se v průběhu času vyvíjí a mění. Znají členy své rodiny, vědí, jak přichází dítě na 

svět. Dozvěděly se, jak lidé žili dříve, seznámily se s tradicemi, pranostikami, lidovými 

pořekadly. Je nutno důsledně pokračovat v logopedii, ve cvičení logických úvah a postupů, 

v rozlišování znalostí a dovedností. Nadále pokračovat v úspěšné spolupráci s rodiči ve 

prospěch dětí.          
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      INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY 

 

Ve své hlavní činnosti školní jídelna připravovala stravu pro žáky ZŠ, děti z MŠ a 

zaměstnance školy. Obědy pro cizí strávníky, dopolední svačiny pro žáky a zaměstnance 

školy, stravu pro děti z AZ školky a školky Lobeč a provozování školního bufetu, 

připravovala jídelna ve své hospodářské činnosti. Zabezpečovala také program Ovoce a 

zelenina do škol pro žáky 1. stupně ZŠ. Chod školní jídelny zajišťovalo celkem 5 pracovnic:  

1 vedoucí, 1 hlavní kuchařka, 1 kuchařka a 2 pracovnice provozu.  

V průběhu školního roku bylo uvařeno a vydáno v naší hlavní činnosti pro žáky ZŠ 37.602 

obědů, pro děti MŠ 4.362 obědů a 8.724 přesnídávek a svačin, pro zaměstnance školy 5.329 

obědů. V hospodářské činnosti to bylo pro cizí strávníky 1.399 obědů, pro děti AZ školky 

2.009 obědů a 4.018 přesnídávek a svačin, pro děti z MŠ Lobeč 255 obědů a pro naše žáky a 

zaměstnance školy 1.315 dopoledních svačin. Celkem tedy jídelna za školní rok 2015/2016 

připravila 65.013 jídel.   

Jídelna nabízela výběr ze dvou hlavních jídel žákům ZŠ a dospělým strávníkům. V průběhu 

roku jsme se zařadili do projektu Zdravá škola a jídelníček sestavovali dle nových nutričních 

doporučení odborníků na výživu. Proto se na jídelníčku objevovala častěji nová, odlehčená a 

zdravější jídla, jako i jídla zeleninová, luštěninová, bezmasá, rybí nebo sladká. Pro pestrost a 

vyváženost jídelníčku, byla zdravější a novější jídla zařazována na jedničku i dvojku a bylo na 

uvážení každého strávníka, které jídlo si vybere. Strávníci tak mohli ochutnat např. kuskusové 

rizoto, kapustové karbanátky, pohanku se zeleninou, špenát zapečený s vejcem, lososový filet 

s bylinkovým bramborem, čínské nudle s kuřecím masem a zeleninou, bulgur nebo 

těstovinový salát a mnoho jiných zajímavých jídel. Jako přílohy jsme pak častěji zařazovali 

např. kuskus, bulgur, pohanku, kukuřičné a semolinové těstoviny nebo zeleninovou rýži. 

Zeleninové, luštěninové nebo masové polévky, výběr nápojů včetně čisté vody, výběr ovoce, 

zeleniny či zeleninové saláty, mléčný dezert případně moučník tvořily nedílnou součást 

oběda. Dopolední svačiny pro žáky a zaměstnance školy se skládaly z chleba či pečiva a 

různých druhů tvarohových, sýrových, rybích nebo vaječných pomazánek doplněných 

ovocem či zeleninou. Školní bufet nabízel nejenom nápoje, ale také čerstvé koláčky, 

croissanty, ovocné přesnídávky, ořechové, cereální, vločkové nebo ovocné tyčinky a toustová 

kolečka. V projektu Ovoce a zelenina do škol mohli žáci  l. stupně ZŠ ochutnat pravidelně 

každý týden známe nebo méně známe ovoce či zeleninu jablko, pomeranč, broskev, hrušku, 

blumu, nektarinku, kiwi, mandarinku,, papriku, rajče nebo ředkvičky. Dále mohli v rámci 

projektu ochutnat granátové jablko, karambolu, mango, kokosový ořech, mochyni nebo např. 

polníček, rukolu, bazalku.      

V rámci školní jídelny se uskutečnil projekt Vaříme na přání. V rámci ankety si děti mohly 

samy navrhnout jídelní lístek na jeden týden. Akce se setkala s velkým ohlasem. Rádi bychom 

v tomto trendu pokračovali i v příštím školním roce.      
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      Vaříme na přání 

 

 

                

V Kralupech nad Vltavou, dne 20. 9. 2016 

Zpracovala: PaedDr. Dagmar Kuzníková 

 

Výroční zpráva schválena Školskou radou dne  10.10.2016 


